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  مقدمة المحقق
٣ 

 
 ا  

 �ـــ�ور �ـــ� هللا�ـــ� و��ـــ�ذ ��ـــ����ه،و و��ـــ�����، ���ـــ�ه، ،هللا ا���ـــ� إن

 �ـ�دي �ـ� ��ـ�� و�ـ� �ـ�، ��ـ��  �� هللا ���ه �� أ������، و����ت أ�����،

 ��ــُ�ه ���ــّ�اً  أنّ  وأ�ــ�� �ــ�، �ــ��� � و�ــ�ه هللا إ��  إ�ــ� � أن وأ�ــ�� �ــ�،

  :��� أ�� ����اً، ������ً  و�ّ�� وأ�����، آ��، و��� ����، هللا �ّ�� ور����،

 ���ــ��� ���ــ�م ،»ووا�����ــ� وأر����ــ�، ا��ــ�ة، �وط�ــ: «��ــ�ب �ــ�ن

 ��ـ� �ـ� �ـ� ا��ـ�س، و���ـ� �����ـ����، و���� ا����، أ��� �� ���ا����ب

 أ��ــ�ر ���ــ� �ــ� ������ــ� ��ــ��� �ــ����� ��ــ� ��ــ� وا����ــ�، ا����ــ� �ــ� هللا

  .ا���س و��� ���� هللا ��� �� و��ا ا�رض،

  �ـ�ز �ـ� هللا ��ـ� �ـ� �ـ�ا��� ��ـ� ا��ـ�م �ـ���� �ـ���� �ـ�ح و��

 ��ـ��ه إ��م ���� ��أه ������، ا����ور ����ه �� ا����رك ا����ب ��ا

ــ�ً، �ـــ١٤١٠ �ــ�م وذ�ــ� ا��ــ�در، ��ــ� إ��ــ�س ���ــ� ا��ــ��  ��ــ��� �����

 ا�ذان �ـ�� ���ـ�ت ��ـ� �ـ� أ�ـ�م ���ـ� �ـ� ������� ا���� �����

 ���ــ�اً، ����ــ�اً، ����ــ�ً، ���ــ�اً، �ــ���ً  ��ــ�ن ا���ــ�ء، ��ــ�ة وا����ــ�

 �ــ� د���ــ� ����ــ� ا����ــ� ا�ــ�روس ��ــ�ه ا���ــ� ���ــ�ع و�ــ�ن ����ــ�ً،

 ��ـ�م �ـ�� إ�ـ� �����ـ�ً  �ـ�� و��ـ��� ���ـ�ً  ��ـ�ي و��ـ� وا�ـ�، ����

  .ا����� ����� هللا ���� �ـ،١٤٣٥

  :ا��� ا���� ��� ���� و��ن



٤ 
 مقدمة المحقق

غ ��ـ� ا���ـ�� ا�����  ا���� ��م ��� ����� - ١
ّ
 �ـ�اء ،ا���ـ�

  .هللا وا���� ���� ���� ���� ا���ح وأ �����

 أر�ــ� ��ــ� ووا�����ــ� �وأر����ــ ا��ـ�ة �ــ�وط ��ــ�ب �ــ�� ����ـ� - ٢

 ��أ�ــ�، ��ــ� ا��ــ�� ��ــ� ���ــ� �ــ�أ� �ــ�ن ��ــا� ا��ــ�رئ ��ــ�� ��ــ�: ��ــ�

ـــ�� �����ـــ� و��ـــ� ا��ـــ�، و�����ـــ�وا��ـــ�� ��ـــ��،   ا���ـــ��: ����

 ���ــ� �ــ� إ�ــ�ا��� �ــ� و���ــ��� و���ــ�، وا�ــ�، ��ــ� ����ــ� :ا�و�ــ�

 ���ــ� ا���ــ� ����ــ� �����ــ� و�ــ� �ـــ،١٣٠٧/ ٥/ ��٦ــ�ر�� ا��ــ���ن،

 وأ�ـــ� ،٥٢٥٨ ر�ـــ� �ـــ��� �ـــ�و��� ا��ـــ����، وا��را�ـــ�ت ����ـــ�ث

 ������ ��� ا����� و��ه �������، ����ة ���� ����� �� ا�����ط

 ��ــــ� و��ــــ�ب ا�ر�ــــ�، وا���ا�ــــ� ا��ــــ�ل، ���ــــ�: �ــــ� �����ــــ�ت

 ا���ـ� ���ـ� �ـ� ا�����ـ� ا����ـ� وا���ـ�� ، �����ـ� و���� ا�����ت،

 ����� ا�����ط ��ا ���ن وأ��  ،٥٢٦٥ ����و���� ر�� ��� ����،

 ���ـــ�: �ـــ� �����ـــ�ت �����ـــ� �ـــ�� و�ـــ� �����ـــ��، ���ـــ�ة �ــ���

 و���ـ� ���ـ�ة، ا���ـ� وآداب ا�����ـ�، و���ب ��ا��، وأر�� ا���ل،

 ا�� ا���م ���� �ا��ا��� ������ة ����ط ���� و���� ، ������

 ا����ـ� ���ـ� و�ـ� �ـ،١٣٣٨ ��م �ُ��� ا������ ا����� و��ه ، �����

 ����، ��م ���� و��� و����، وا��، ��� ������ و�� �����، ا���

 ��� د���ً  ا���م ��� ���� و��«: ����� ���� وا�����: «ا����� ��ل ��

 ا���� ��� ������� ���ا�� و��ه ...»ا������ �� و��� ����: ���� إ��...

 ا������ ���د ������ ا���م ����� ���� :ا��ا��� وا����� ا���ى،

 ��ـ� ا��ـ��: ٨٦/ ٢٦٩ ا����� ا����� ��� و�������� ��������، ��م ا���



  مقدمة المحقق
٥ 

 .ا���� ���� �� ���� وا���� ا��و��، ز�� �� ا�����

 .ا������ �� ا���� ��� ا���وق أ����  - ٣

 .ر���� إ�� ا���ت ��وت - ٤

٥ -  
ّ
 .وا���ر ا���د�� ���� ����

 .وا���ر وا���د��، ����ت، �����ً  ���� - ٦

 و��ـ� ،»�ـ�ز ا�ـ� ا��ـ�م ا��ـ�� ��ـ���� ا�����ز ا���ح: «ا���ح ���� - ٧

 �ــ�وط �ــ�� أ�ــ�د أن أ���ــ� �:ِ�ــو�ُ  ،آ��ــ�ً  ا��ــ���ر ا����ــ�ز، ا��ــ�ح أ���ـ� أن

 �ـ� ��ـ� �ـ�ل ا�ـ�ي ا���� ����� ���د، ���ب��  �ووا����� ،وأر����� ،��ة�ا

 ��ـ�ن �ـ��� �ـ� إ�ـ�اده و�ن ؛�ـ� ���ـ� أن  ا��  ��ـ� ؛ا�����ز ا���ح ����

 ا��ــ�ح إ�ــ� ا���ــ�ع ر�ــ� و�ــ� و��ــ���، �����ــ���� و���ــ� ����ــ�، أ�ــ��

  .إ��� ر�� ا�����ز ا�����ر

 ���ـ� وأن ا��ـ���، ����� �����ً  ا���� ��ا ���� أن أ��ل ����� هللاوا

 ، �ـ�ز ا�ـ� �ـ���� و�ـ�ر�� ،��� �� ��ـ� ا���ـ�ب ا���م � ����� ��

 ��ـ���، و��ـ� ��ـ���، �ـ� �ـ� �����ـ� وأن ا��ـ���، ا���ـ� �� ���� و�����

 و�ـ� �ـ���ل، وأ�ـ�م ��ـ�ول، ��ـ� �ـ����� ���ـ� إ��ـ�؛ ا���� �� �� و����

 هللا و���� ا�����، ا���� هللا�� إ� ��ة و� ��ل و� ا�����، و��� �����

  .أ����� وأ����� آ��، و��� ����، ����� ��� و��رك و�ّ��

  أبو عبد الرحمنكتبھ 

ما و      

   .ھـ١٤٣٥/ ٥/ ٢٥ األربعاءیوم  صالة الظھر بعدحرر 



٦ 
 خطوطاتصور الم 

� �

بمركز الملك فیصل، وھي محفوظة  ٥٢٥٨الصفحة السادسة من المخطوطة األولى برقم 
  بمكتبة جامع عنیزة بالقصیم



  صور المخطوطات 
٧ 

  

  فیصل الملك بمركز ٥٢٦٥ برقم الثانیة المخطوطة نم الخامسة الصفحة
  بالقصیم عنیزة جامع بمكتبة محفوظة وھي

 



٨ 
 وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 

  ]:اإلمام محمد بن عبدالوھاب  شیخ اإلسالم المجدد [قال المؤلف 

  

�َةِ  وُط ا���
ُ
��ُ  :�ٌ�َ�ْ�ِ  

 ا�ْ��َُم، َوا�َ�ْ�ُ�، َوا�َ�ْ���ُ�، َوَرْ�ُ� ا�َ�َ�ِث، َوِإَزا�َُ� ا����َ 
ُ
�َ�ِ�، َوَ�ـْ��

.�ُ
َ
� َ�ِ�، َوا��ِّ

ْ
�ُل ا�ِ��

َ
  ا�َ�ْ�َرِة، َوُدُ��ُل ا�َ�ْ�ِ�، َواْ�ِ�ْ��

ُل: ُط ا�َو�
ْ
ُدوٌد َو�َــْ�  ا�َ�ـ�

ْ
 َ�َ�ُ�ـُ� َ�ـ�

ُ
ُه ا�ُ�ْ�ــ�، َوا�َ�ـ�ِ�� اِ�ْ�ـ�َُم َوِ�ـ��

ــ�ٍ  ــَ� أَي� َ�َ� ــ���: ،)٢(،)١(َ�ِ� ــُ� َ�َ� ُ��ْ�َ �ُ��ِ ــ�� ــ�ِ ﴿َوا� ــ�َن ِ�ْ�ُ�ْ� ــ� َ� ِ��َ� أَن َ�

وْا َ�َ�ــ�ِ�َ� ا
ُ
 ِ�ــ�ْ�ُ�ْ�ِ� أُْو�َِ�ــَ� َ�ِ�َ�ـــْ�  هللا�َْ�ُ�ــ�

ْ
َ�ــ�ِ�ِ��َ� َ�َ�ـــ� أَ�ُ�ِ�ــِ��

 َ��ِ�ـُ�ونَ 
ْ
 َوِ�� ا����ِر ُ�ـ�

ْ
َوَ�ـِ�ْ��َ� ِإ�َـ� َ�ـ� ﴿ َ�َ�ـ���: ��ـ�و�َ  ،)٣(﴾أَْ�َ���ُُ��

��ُ�ًرا �ء �� َ
  .٤(﴾َ�ِ�ُ��ا ِ�ْ� َ�َ�ٍ� َ�َ�َ�ْ��َ�ُه َ��

طُ [
ْ
� ُ�ـ�ٌع َ�ْ�ـُ� ا���ـ�ِ��:  )٥(]ا���

ْ
ُه ا�ُ��ُـ�ن، َوا�َ�ْ��ُـ�ُن َ�� ا�َ�ْ�ـُ� َوِ�ـ��

 �ُ��ِ  َ���� �َِ��ـَ�، َوا�ـ��
ُ
 «: )٦(َ�ـِ��ُ� ا�ا�َ�َ��

ُ
 َ�ـْ� �َ�َ�َـٍ�: ا��َـ�ِ��

ُ
ُرِ�ـَ� ا�َ�َ�ـ�

                                                              

وا��ـ��� ���ـ� �ـ�دود، و� ���ـ� ا��ـ�ة إ� �ـ� «�� ا������� ا������� ا�و�ـ�، وا�����ـ�: ) ١(

ْ�َ�ِم ِد��ً� �َ ﴿����، وا����� ���� �����:   اْ�ِ
َ
�
ْ
��َ �ِ�َ

ْ
ِة ِ�ـَ� َوَ�ْ� �َ�

َ
َ� ِ�ْ�ُ� َوُ�ـَ� ِ�ـ� اْ�ِ�ـ�

َ
��ُْ� �ْ�َ

 ».، وا����� ���� ��دود ����، و�� ��� أي ���...﴾اْ�َ��ِ�ِ���َ 

 .��� ��ا�� ا���م �� ا����� ا����� ا������، وا����ؤه �� و�� ا���ط ا�����) ٢(

 .١٧) ��رة ا�����، ا���: ٣(

 ٣٢، ا���: ����ن) ��رة ا�٤(

 .��ون ����: ا���ط» ا�����«��ري، و���� ا������: �� ���� ا�) ٥(

 ».��� ���� �����...«، و�� ا������� ا�و��: »ا�����«�� ���� ا���ري، و���� ا������:  )٦(



  وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 
٩ 

 ���َ 
ُ
ِ�َ�، َوا�َ�ْ��ُ�ُن َ�َ�� �َِ��َ�، َوا�َ�ِ���

ْ
��َ�َْ� ��َ�َ َ��ُ

ْ
�َ� �«)١( .  

  ا����ِ�ـــُ�: ا���ْ���ـــ�ُ 
ُ
ـــْ�َ�� ُ� �

ـــ� ُ� ِ�ـــِ��َ� �ُ
ْ
ُه َ�ـــ� ، َوَ�ـــ��

ُ
ـــَ�� ُه ا�ّ�ِ  )٢(َوِ�ـــ��

ــ�َِة ِ�َ�ْ�ِ�ــ�ِ  �����ِ  :» َ�ــ�
ْ
��َ�َ 

ْ
ٍ�، َواْ�ــِ��ُ�ُ��

ْ
ــ�َِة ِ�َ�ــ� �����ِ 

ْ
ــ�َءُ�� وا أَْ��َ ُ

ُ�ــ�

 ِ�� ا�َ�َ��ِ��
ْ
��َُ�

ْ
ُ��ا َ�� ِ

ّ
  .  )٣(»ِ�َ�ْ�ٍ� َوَ��

                                                              

، ٤٤٠٥أ���ـ� أ�ـ� داود، ��ــ�ب ا��ـ�ود، �ـ�ب �ــ� ا����ـ�ن ��ـ�ق أو ��ــ�� �ـ�اً، �ــ���  )١(

ٍّ َ�ْ� َ��ِ و����: 
�   ِا���� �ِ�َ ِّ

�  ��َ َل: » َ��ِ
ْ
 َ�ْ� �َ�َ�ٍَ� َ�ِ� ا���ـ�ِ�ِ� َ���ـ� �َْ�ـَ��

ُ
َوَ�ـِ�  ،ُرِ�َ� اْ�َ�َ��

 ِ� ِّ ا���
�  

َ
، و���ه �����ظ ����ر�ـ� �����ـ� ا�����ـ� �ـ�� »َوَ�ِ� اْ�َ�ْ��ُ�ِن َ���� �َْ�ِ�َ�  ،َ���� �َْ�َ�ِ��

: ا����ـ�ي، ��ـ�ب ا��ـ�ود �ـ� ر�ـ�ل ا�� ا�����، وا�����ن، وا��ـ���، و���ـ� �ـ� ��ـ� 

 ١٣٦٢، �ـ��� ٤٦١/ ٢، وأ��ـ�، ١٤٢٣، ��ب �ـ� �ـ�ء �ـ��� � ��ـ� ���ـ� ا��ـ�، �ـ��� ،

، ٤٦١/ �٢ ووا��ــ� ا�ــ����، و�ــ��� ���ــ�ه ����ــ� ا���ــ��، ، و�ــ��٥٩/ ٢وا��ــ���، 

ِ ���ــ�: َ��ِ�َ�ـَ� ، و�ــ� ٥/ ٢و�ـ��� ا����ــ� ا���ـ��� �ــ� إرواء ا����ـ�،  أَن� َرُ�ــ�َل ا��

  َأَ وَ « :َ��ل
َ
ـ�

ْ
َ�َ�ـ� َ���ـ� �َ�

ْ
ِ�َ� َوَ�ـِ� اْ�ُ��

ْ
 َ�ْ� �َ�َ�ٍَ� َ�ِ� ا����ِ�ِ� َ���� �َْ�ـَ��

ُ
ِ ُرِ�َ� اْ�َ�َ��

ّ
ـِ�� َ�ـِ� ا���

 
َ
ــ�

َ
ــ� �َْ�� ــ� ا����ــ�ن ��ــ�ق أو ��ــ�� �ــ�اً، �ــ���  ، أ�ــ� داود،»َ��� ��ــ�ب ا��ــ�ود، �ــ�ب �

، و�����ــ� ����ــ�ظ ����ر�ــ�، و�ــّ�د إ�ــ��ده ����ــ� ٢٥١١٤، �ــ��� ٥١/ ٤٢، وأ��ــ�، ٤٤٠٠

 .  ٤/ ٢، و���� ا������ �� إرواء ا�����، ٥١/ ٤٢ا�����، 

 ��ون ��.» ���� �����ة«�� ا�����ط ا�ول: ) ٢(

وا «، ���ــ�: �٤٩٥ــ��� ا��ــ�م ����ــ�ة، �ــ���  ��ــ�) أ���ــ� أ�ــ� داود، ��ــ�ب ا��ــ�ة، �ــ�ب ٣(
ُ
ُ�ــ�

ـأَْوَ� 
ْ
ُ�ـ�ا َ�� ِ

ّ
ْ أَْ��َـ�ُء َ�ْ�ـ� ِ�ـ��َ�، َوَ��

َ�ـ�، َوُ�ـ�
ْ
��َ�َ 

ْ
ِ� ِ�ِ��َ�، َواْ�ـِ��ُ�ُ��

ْ
 أَْ��َ�ُء َ��

ْ
َ�ِة َوُ�� �����ِ 

ْ
 َدُ��

ْ
��َُ�

ِ� ِ�ــِ��َ�، «، و���ــ�: ٦٧٥٦، �ــ��� ٣٦٩/ ١١وأ��ــ�، » ِ�ــ� اْ�َ�َ�ــ�ِ��ِ 
ْ
ــَ�ِة ِ�َ�ــ� �����ِ 

ْ
ــ�َءُ�� وا أَْ��َ ُ

ُ�ــ�

 َ��َ 
ْ
ُه، َواْ�ِ��ُ�ُ��

َ
ـَ�ُه أَْو أَِ��ـ�

ْ
��َ 

ْ
 ِ�ـ� اْ�َ�َ�ـ�ِ�ِ�، َوِإَذا أَْ�َ�ـَ� أََ�ـُ�ُ��

ْ
ـ�َُ��

ْ
ُ�ـ�ا َ�� ِ

ّ
َ�� ِ�َ�ْ�ـِ� ِ�ـِ��َ�، َوَ��

ْ
�

ـِ� ِ�ـْ� َ�ْ�َرِ�ـ�ِ 
ْ
��َ
َ
ِ�ِ� ِإ�َـ� ُرْ�� �

ٍء ِ�ـْ� َ�ْ�َرِ�ـِ�، َ�ـِ�ن� َ�ـ� أَْ�ـَ�َ� ِ�ـْ� ُ�ـ�
ْ

ن� ِإ�َـ� َ�ـ� َ
، ورواه أ��ـ� »َ�َ� �َْ��ُ�

َ�ـ�، ِإَذا َ�َ��ُـ�ا «، و����: ٦٦٨٩أ���ً ���� 
ْ
��َ�َ 

ْ
ً��، َواْ�ـِ��ُ�ُ��

ْ
َ�ِة، ِإَذا َ�َ��ُـ�ا َ�ـ� �����ِ 

ْ
��َُ��

َ
�
ْ
وا ِ��

ُ
��ُ

 ِ�ــ� اْ�َ�َ�ــ�ِ��ِ 
ْ
ــ�َُ��

ْ
ُ�ــ�ا َ�� ِ

ّ
ا، َوَ��

ً
�ــ� ��ــ�و �ــ� �ــ��� �ــ� أ��ــ� �ــ� �ــ�ه، و�ّ�ــ� إ�ــ��ده » َ�ْ�ــ�

 .  ٢٦٦/ ١ا�����،  ، و���� ا������ �� إرواء٣٦٩/ �����١١ ا�����، 
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اِ��ُ ا��� 
�
ُط ا��

ْ
ُ� ا�َ�َ�ُث. :)١(�

ُ
وف، َوُ��ِ��

ُ
  َرْ�ُ� ا�َ�َ�ِث، َوُ�َ� ا�ُ�ُ��ُء ا�َ�ْ��

ةٌ:  َ
و�ُُ� َ�َ��

ُ
ُ�، َواْ�ِ�ْ�َ��ُب  َوُ��

�
اِ�ْ��ُم، َوا�َ�ْ�ُ�، َوا���ْ���ُ�، َوا�ِ��

 ا���َ�ــ�َرةُ 
َ
ــ� َ�ــِ�� َ�ــ�ُع ُ��ِ�ــٍ�، ، َواْ��ِ )٢(ُ�ْ�ِ�َ�ــ� ِ�ــ�َن �َ �َْ�ــِ�َي َ�ْ�َ�َ�ــ� َ���

َ�ُ�، َو�ُُ��ِر��ـُ� َ�ـ�ءٍ 
ْ
َوِإَ��َ��ُـُ�، َوِإَزا�َـُ� َ�ـ� �َْ��َـُ�  ،َواْ�ِ�ْ�َ��ٌء أَو اْ�ِ�ْ�َ��ٌر َ��

ِة، َوُدُ��ُل َوْ�ٍ� 
َ
��َ

َ
ِ�ِ�. )٣(ُوُ���َ� ِإ�� ا��

ْ
��َ�ِ 

ٌ
  َ��� َ�ْ� َ�َ��ُُ� َداِ��

وُ�ُ� َ�ِ�ـ��ٌ�:
ُ
��ُ � ْ�ـُ� ا�َ�ْ�َ�َ�ـُ� َوا�ْ�ِ�ْ�َ�ـ�ق، َ�ْ�ـُ� ا�َ�ْ�ـِ�، َو�ِ   َوأَ��

وِع 
ُ
�ـ�ً ِإ�ـ� ُ�ـ�

ْ
ْ�ِ�، َوَ�� ْأِس ِإ�ـ� ا�ـ��

�
ُه �ُـ��ً ِ�ـْ� َ��َ�ِ�ـِ� َ�ـْ�ِ� ا�ـ� َوَ�ـ��

ــُ�  ْأِس َوِ�ْ�
�
ــ� ــِ� ا� ــُ� َ�ِ�� ِ�، َوَ�ْ�

ْ
��َ�َ

ْ
ــ� ــَ�ْ�ِ� ِإ�ــ� ا�ِ�

َ
ــُ� ا�� ِ�، َوَ�ْ�

ْ
ــ� ا�ُُذ�َ

ِ� ِإ�ــــ� ا��َ 
ْ
��َ�ْ ِ

ّ
ِ��ــــُ� َوا�ُ�ــــَ�ا�َةُ ا�ُُذ�ـــ�ن، َوَ�ْ�ــــُ� ا�ــــ�

ْ
ِ�، َوا����

ْ
ــــ�

َ
��ْ)٤( ،

ـــُ� َ�َ�ـــ���: ُ��ْ�َ �ُ��ِ ـــ�ِة ﴿َوا�ـــ�� ـــ� ا��� ْ ِإ�َ
ـــ�ْا ِإَذا ُ�ْ�ـــ�ُ� ـــِ��َ� آَ��ُ ـــ� ا�� ـــ� أَ��َ� َ�

 
ْ
ُؤوِ�ــــُ��

ُ
اِ�ـــِ� َواْ�َ�ــــُ��ْا ِ��

َ
ــــ� اْ�َ�� ْ ِإ�َ

 َوأَْ�ـــِ��َُ��
ْ
��ْ�ِ�ـــُ��ْا ُوُ�ــــ�َ�ُ��

 ِ��
َ
 ِإ�َ� اْ�َ�ْ��

ْ
  . )٦(ا���  )٥(﴾َوأَْرُ�َ�ُ��

                                                              

 ، و�� �� ���� ا���رئ، و���� ا������.»��ون ا���ط» ا��ا��«�ول: �� ا�����ط ا) ١(

�ـــ�ون أل ا�����ـــ�، وأل ا�����ـــ� �ـــ� ��ـــ�� ا��ـــ�رئ، » ���ر�ـــ�«�ـــ� ا����ـــ�ط ا�ول: ) ٢(

 و������ ا������.

 ».ود��ل ا����«�� ا�����ط ا�ول: ) ٣(

 .»ووا��� ا������ �� ا����«�� ا�����ط ا�ول ذ�� ��� ا���ا�ة: ) ٤(

 .٦، ا���: ا�����ة) ��رة ٥(

 .���� �� ا����� ا����� ا�و��، و� ا������»: ا���«)٦(



  وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 
١١ 

 �ِ��ِ
ْ
  .)١(»ِ��ِ  هللا اوا ِ�َ�� َ�َ�أَ ؤُ اْ��َ «َ�ِ��ُ�: ا�َوَدِ��ُ� ا����

 
ّ

ــُ� ��ــ� َرأَى  :َوَدِ��ــُ� ا�ُ�ــَ�ا�َِة َ�ــِ��ُ� َ�ــ�ِ�ِ� ا��ُْ�َ�ــِ� َ�ــِ� ا���ِ�ــ� أَ��

ْرَ��ِ �ْ �ُ  )٢(َرُ��ً �� َ�َ�ِ��ِ  هُ  َ�ً� َ�ْ�َر ا�ّ�ِ
َ
َ�� ا�َ��ُء َ��ََ��

ْ
��ُِ� 

ْ
  .)٤(ِ��ِ�َ��َدةِ  )٣(�َ�

 ِ��ْ ُ� َ�َ� ا�ّ�ِ
َ
ُُ� ا���ْ�ِ��

  .)٥(َوَواِ��

ــــٌ�: ــــ�ِ�ُ�  َو�ََ�اِ�ُ�ــــُ� �ََ��ِ�� ــــ�ِرُج ا�َ� ِ�، َوا�َ�
ْ
ــــِ��َ�� ــــَ� ا��� ا�َ�ــــ�ِرُج ِ�

ا�ــ��ِ�ُ� 
أَِة ِ�َ�ــْ�َ�ةٍ ِ�ــ )٦(

ْ
، َوَ�ــ�� )٧(َ� ا�َ�َ�ــِ�، َوَزَواُل ا�َ�ْ�ــِ�، َوَ�ــ�� ا�َ�ــ�

                                                              

، �ـ� �ـ��� ٢٩٦٢رواه ا������، ���ب ����ـ� ا��ـ�، ا��ـ�ل ��ـ� ر���ـ� ا��ـ�اف، �ـ���  )١(

. ورواه ��ــ�� �ــ� ا��ــ�، �ــ�ب ��ــ� ٨٨، و�ــ��� ا���ــ��� �ــ� ��ــ�م ا���ــ�، ص �ــ��� 

ُ ِ��ِ «����: ، و����١٢١٨  ا����   ».أَْ�َ�أُ ِ�َ�� َ�َ�أَ ا��

 ».�� ر���«�� ا�����ط ا�ول: ) ٢(

 ».أ��ه �����دة«�� ا�����ط ا�ول: ) ٣(

ـــ� ا���ـــ�ء، �ـــ��� ) ٤( ـــ�ب ا���ـــ�رة، �ـــ�ب ���� ـــ��� ٢٥١/ ٢٤، وأ��ـــ�، ١٧٥أ�ـــ� داود، �� � ،

رأى ر��ً ���� و�ـ� ��ـ� ���ـ�  ����: أن ا����  ا���� ، �� ��� أ���ب ١٥٥٩٥

أن ���� ا����ء وا��ـ�ة، و�ـ��� ���ـ�ه  ���� ��ر ا��ر�� �� ����� ا���ء ����ه ا���� 

ــ� داود، ٢٥٢/ ����٢٤ــ� ا���ــ��،  ،  ١٦٨، �ــ��� ٣١٠/ ١، وا���ــ��� �ــ� �ــ��� �ــ�� أ�

��ـ� �ـ�ن إ�ـ��ده ��ـ�، ورواه ���ـ�ه �ـ� ا��ـ�م أ ١٥ ص، ا���ـ�مو��� ا�� د��� ا���� �ـ� 

، ٦٦٦ا�� ���� �� ����، ���ب ا���ة، ��ب �� ���� ���ك ���ـ��ً �ـ� ��ـ�� ا��ـ�ء، �ـ��� 

 .�� ��� �� ا����ب 

 ».وا���ا�ة«�� ا����� ا����� ا�و�� ����� ��ه ا����� ��� ����: ) ٥(

 ���� �� ا����� ا����� ا�و��.» ا����«) ٦(

ــ�ل �ــ���� ) ٧( ــ� �ــ�ز � ــ� ��ــ�ج �ــ�ء �ــ� : �٦٨ــ� ا��ــ�ح ا����ــ�ز، ص :ا� �ــ� ��ــ� ا��ــ�أة ��ــ��ة إذا �

ـــ�َ �ـــ�ن �ُ  وا��ـــ�اب أ�ـــ� � �ـــ���؛ �ن ا���ـــ�ل « :ا��ـــ�ي، أو ��ـــ�ه ِ
ّ
 »� ��ـــ� ��ـــ��� �ـــ� � ����ـــ��

، و��ـــ���، ٨٦وا����ـــ�ي، �ـــ���  ،١٧٩، وأ�ـــ� داود، �ـــ��� ٢٥٧٦٦، �ـــ��� ٤٩٩/ ٤٢[أ��ـــ� �ـــ� ا��ـــ��، 

ـــ� ٣٢٢/ ١، و�ـــ��� ا���ـــ��� �ـــ� �ـــ��� أ�ـــ� داود، ٤٩٩/ �٤٢ ا���ـــ��، و�ـــ�� إ�ـــ��ده ����ـــ ]، وأ�

= 
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ـــ�نَ  �َ ً�
ُ
ـــ� ـــِ� ُ�

َ
ِج ِ����

ْ
ـــ� ـــ�ِ�  )١(ا�َ� ـــُ�وِر، َوَ�ْ�ِ� ـــِ� ا�َ� ـــُ� �َْ� ـــ�اً، َوأَْ� أَْو ُد�ُ

 �ِِ
ّ
ُة َ�ِ� اِ�ْ��َِم أََ��َذ�َ� ا)٢(ا�َ�� د� ِ

ّ
  ِ�ْ� َذِ�َ�. هللا، َوا��

ُط ا�َ��ِ�ُ� 
ْ
� ـَ�ِن، َوا���ـْ�ِب،  :)٣(ا���

َ
ِإَزا�َُ� ا���َ��َ�ِ� ِ�ْ� �َ�ٍَث: ِ�ـَ� ا��

:����َ�َ �ُُ��ْ�َ �ُ��ِ ْ�َ�ِ�، َوا���
ُ
 ﴿َوا��

ْ
� ِ�ّ�َ�َ �َ�َ�

َ
  .)٤(﴾َوِ��

ُط ا�َ��ِدُس:
ْ
�  ا�َ�ْ�َرِة:  ا���

ُ
َ�ـ�ِد َ�ـ�َِة أَْ�َ�َ� أَْ�ُ� ا�ِ�ْ�ـِ� َ�َ�ـ� �َ َ�ْ��

ـِ�، 
َ
��ْ

ُ
ِة ِإ�ـ� ا��

�
� ُ�ِ� ِ�َ� ا���

�
�َ���ً َوْ�َ� �َْ�ِ�ُر، َوَ��� َ�ْ�َرِة ا�� ْ

��ُ ����َ �ْ�َ

ِ��ُ� َ�ْ��ُـُ� َ�َ�ـ���: َوا�ََ��ِ  ُة ُ���َ�ـ� َ�ـْ�َرةٌ ِإ�� َوْ�ُ�َ�ـ�، َوا�ـ��
�
 َ�َ�ِ�َ�، َوا�ُ�ـ�

﴿ �َ� َ��ْ�ِ 
ْ
  أَْي: ِ�ْ�َ� ُ�ّ�ِ َ��ٍَة.، )٥(﴾ُ�ّ�ِ َ�ْ�ِ��ٍ  َ�ِ�� آَدَم ُ�ُ�وا ِز��ََ�ُ��

 :�ُ�ِ� ُط ا���
ْ
� ِ��ـَ� ُدُ��ُل ا�َ�ْ�ِ�،  ا���

ْ
ـ��ِ� َ�ـِ��ُ� ِ�� ِ��ُ� ِ�ـَ� ا��� َوا���

  أَ��ُ� أَم� ا��َِ�ـ�  �ِِل ا�َ�ْ�ـ ـُ� «، َ�َ�ـ�َل: )٦(َوِ�ـ� آِ�ـِ�هِ  �ـ� أو� �َـ� ُ�َ���

 ِ�
ْ
َ� َ�َ�ْ�ِ� ا�َ�ْ�َ��

ْ
�َُة َ��   .  )٧(»ا���

                                                              
= 

  أَوْ ﴿ :��ل ا�� 
ُ
َ��ءَ  َ�َ�ْ��ُ�  .  ، �����اد �� ا����ع]٤٣: ا����ء[ ﴾ا��ِّ

 .���� �� ا������� ا�و��» ��ن«) ١(

ــ�،  وا��ــ�اب )٢( ــ� �ــ�ج ا��� ــ� ا���ّ�ِ ــ� � ــ��� ا���ــ�ء، إ� إذا ��� أن� ���ــ�� ا���ــ� � �

 .٧٠ورّ�� ذ�� ����� ا�� ��ز �� ا���ح ا�����ز، ص 

 دون ذ�� ا���ط.» ا�����«�� ا����� ا����� ا�و�� ���: ) ٣(

 .��٤رة ا�����، ا���: ) ٤(

 .��٣١رة ا���اف، ا���:  )٥(

 ».��«دون » آ��هو«�� ا����� ا����� ا�و�� ���: ) ٦(

�ٍس  )٧(
�
ِ  :َ��لَ   َ�ِ� اْ�ِ� َ�� ِ�ـ« :َ��َل َرُ��ُل ا�� ِ��ـُ�  �أَ��

ْ
��ِ  ِ�

ْ
��َ

�
ـِ� َ�ـ�

ْ
�
َ
َ�َ�ـ���  ،ِ�ْ�ـَ� اْ��

= 



  وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 
١٣ 

ـــــ��� ـــــُ� َ�َ� ـــــ�ً ﴿ :)١(َوَ�ْ��ُ ـــــْ�ِ�ِ��َ� ِ�َ��� ـــــ� ا�ُ� ـــــْ� َ�َ� ـــــ�ََة َ���َ ِإن� ا���

ـــ� ـــ�ِت )٢(﴾َ�ْ�ُ��ً� ـــُ� ا�َْوَ� ـــ�ِت، َوَدِ�� ـــ� ا�َْوَ� ـــ� ِ� وً�
ُ
ـــُ�  )٣(. أَْي: َ�ْ�� ُ��ْ�َ

آَن ا�َ�ْ�ِ� ِإن� ﴿ َ�َ����:
ْ
ِ� َوُ��

ْ
� ْ�ِ� ِإ�� َ�َ�ِ� ا��� �ََة ِ�ُ��ُ�ِك ا��� أَِ�ِ� ا���

                                                              
= 

 ِ� 
َ

�  �ُ�ْ  ِ��َ� َزا�َِ� ا���
َ
اكِ  ،ا���ْ��

َ
�  َوَ���� ِ�ـ ،َوَ���َْ� َ�ْ�َر ا�ّ�ِ

َ
ـُ� ِ�ْ�َ�ـ�ُ  �  ِ�ـ�َ� َ�ـ�َن ِ���

َ
 ،اْ�َ�ْ�ـ�

 َوَ�ــ��� ِ�ــ
َ

  -اْ�َ�ْ�ــِ�َب  ��َْ�ِ�ــ - �
ُ
ــ�ِ��  ا���

َ
ــ ،ِ�ــ�َ� أَْ�َ�ــ�  َوَ�ــ��� ِ�

َ
ــَ�ُ�  �  ،اْ�ِ�َ�ــ�َء ِ�ــ�َ� َ�ــ�َب ا���

 َوَ���� �ِ 
َ

�  
ُ
��َ �َ��ِ 

َ
ـ�ِ��ِ اْ�َ�ْ�� اُب َ�َ�ـ� ا���

َ
� ـ� َ�ـ�َن اْ�َ�ـُ� َ�ـ��� ِ�ـ ،َم ا���َ��ُم َوا��� ���َ�َ 

َ
�  

َ
ا���ْ�ـ�

 ُ��َ�ْ�ِ �ُ  َوَ���� �ِ  ،ِ��َ� َ��َن ِ���
َ

ـ�ِ  �
ْ
ـُ� ِ�ْ�َ��  ِ��َ� َ��َن ِ���

َ
 َوَ�ـ��� ِ�ـ ،اْ�َ�ْ��

َ
�  

َ
اْ�َ�ْ�ـِ�َب ِ�ـ�َ� أَْ�َ�ـ�

 
ُ
��ِ�  َوَ���� �ِ  ،ا���

َ
�ِ اْ�ِ�َ��َء إِ  �

ْ
�  َوَ���� �ِ  ،�َ� �ُُ�ِ� ا���

َ
�  

َ
��َ�َْ��َ 

َ
 اْ�َ�َ�ـَ� ِإ�َـ ،اْ�َ�ْ��
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ْ
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���ب ا���ة، ��ب �� �ـ�ء �ـ� ��ا��ـ�  ي،وا����� ،���٣٩٣ �، ا���ة، ��ب ��ض ا���ة

وا�ــ�   ،٣٠٨١، �ــ��� ٢٠٢/ ٥، وأ��ـ�، ٢٦/ ١، وا��ـ���� �ــ� ��ــ��ه، ١٤٩ا��ـ�ة، �ــ��� 

 ،، وا���ــ� ��ــ� داود، و�ــ��� ا��ــ���١٩٣ /١ ،وا��ــ���، ���٣٢٥ �ــ، ١/١٦٨ ،����ــ�

� �ـ� ، و���� ا�� ��ـ� ا��ـ� �ـ� ا�����ـ�، ورد ��ـ٢٠٢/ ٥و�ّ�� إ���ده ����� ا�����، 
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 .��ا�� ا����ء ا���م �� ا����� ا����� ا������) ١(

 .��١٠٣رة ا����ء، ا���: ) ٢(

 .»ا����«��: �� ا����� ا����� ا�و) ٣(



١٤ 
 وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 

آَن ا�َ�ْ�ِ� َ��
ْ
  .  )١(﴾َن َ�ْ�ُ��ًداُ��

ُط ا����ِ�ُ�: ْ
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�   .)٥(»ْ�ِ�ٍئ َ�� �ََ�ىاَ�� ِ�ُ�ّ�ِ ِ����ِّ

ـ�َةِ  ـ�ُم َ�ـَ� ا�ُ�ـْ�َرةِ  أَْرَ�َ�ـ�َ  َوأَْرَ��ُن ا���
َ
اِم،  ةُ ، َوَ�ْ�ِ��ـ�َ�َ�ـ�: ا�ِ��

َ
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 .��٨٧رة ا���اء، ا���: ) ١(

���، و���� ���ـ� ا��ـ�، » ��ّلِ و��� ��� ا����� ا���ام«�� ا����� ا����� ا�و��: ) ٢(

ــ�:  ــ� ا�����ــ� �����ــ� ��ــ� ��� ــَ��ِء ﴿أ�ــ� �ــ� ا���ــ�� ا���� ــ� ا��� ــَ� ِ� ــَ� َوْ�ِ� ى َ�َ���
َ
ــْ� �َــ� �َ

��َ��َ
ْ
��َ �ً�َ

ْ
��ِ �َ�� َ
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 .��١٤٤رة ا����ة، ا���: ) ٣(

، أ�ـ� ا���ـ�� ا����ـ� :»�ـ��� ��ـ�، �ـ�ل: �ـ�ل ر�ـ�ل ا�� «�� ا���ـ�� ا����ـ� ا�و�ـ�: ) ٤(

 ».إ��� ا����ل ������ت«وا�����: «ا������، ���ل: 

 ، و���م ������.١٩٠٧، و����، ���� ١ا����ري، ���� ) ٥(

 ».وا����د ��� ���� ا����ء«���� ا������: �� ا����� ا����� ا�و��، وا�) ٦(

 ».وا����س ��� ا�������«�� ا����� ا����� ا������: ) ٧(

 ».وا���ا�ة«�� ا����� ا����� ا������ ز��دة: ) ٨(



  وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 
١٥ 

 ِّ
�َُة َ�َ�� ا���ِ��   ، َوا���ْ�ِ��َ�َ��ِن.َوا���

ُل: ْ�ُ� ا�َو� ِ��ُ� َ�ْ��ُـُ� َ�َ�ـ���: ا��� �ُم َ�ـَ� ا�ُ�ـْ�َرِة، َوا�ـ��
َ
 )١(َ�ـ�ِ��ُ�اْ ﴿ا�ِ��

�َِة اْ�ُ�ْ�َ�� َوُ��ُ��ْا  َ�َ�اِت وا���   .)٢(﴾��َ َ��ِ��ِ  هللاَ�َ�� ا���

ا���ـــــ�ِ��
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 ���� ا���. ْ� �َ �ِ ، و�ُ »و����ا �� ������«) �� ا����� ا����� ا�و��، وا����� ا����� ا������: ١(

 .�٢٣٨ة، ا���: ��رة ا��� )٢(

 ���� �� ا����� ا����� ا������.»: ا�����«) ٣(

، و��ئ ��� ا��ـ��: �ـ���، و�ـ� ا���ـ�� ا����ـ� ا�و�ـ�، »ا�����«�� ���� ا������: ) ٤(

 .وا������، وا����� �� ا����� ���� 

���ـــ� �ـــ� ا���ـــ�� ا����ـــ� ا�و�ـــ�، و�ـــ� ا���ـــ�� ا����ـــ� ا�����ـــ�: » و������ـــ� ا���ـــ���«) ٥(

 ».������ ا������، و������ ا������«

��� �ـ ، ���ب ا���ة، ��ب ا���م ���ث ����� ���� رأ�� �ـ� آ�ـ� ر��ـ�،أ���� أ�� داود )٦(

ٍّ ، و���ــ�: ٦١٨
ــ� ــْ� َ�ِ� �َ ِ ــ�َل َرُ�ــ�ُل ا�� ــ�َل: َ� �َ ،» : ــ� ــ�ُر، َوَ�ْ�ِ��ُ�َ� ــَ�ِة ا���ُ� ــ�ُح ا��� �َ�ْ�ِ

، َوَ�ْ�ِ��ُ�َ�� 
ُ
 ا���ْ�ِ���

ُ
، �ـ�ب �ـ� �ـ�ء أن أ�ـ�اب ا���ـ�رة �ـ� ر�ـ�ل ا��  ي،وا����ـ�، »ا���ْ�ِ���

وا�ــ�  ،»�ــ�ا ا��ــ�ب �ء �ــ��ــ�ا ا��ــ��� أ�ــ� �ــ«و�ــ�ل: ، ���٣ �ــ ���ــ�ح ا��ــ�ة ا���ــ�ر،

 � �� ��ـ��ه،ا�����، و���٢٧٥ ����رة و�����، ��ب ����ح ا���ة ا����ر، ����ب ا ،����

 �،، وا�ـ�ار������١٠٠٦ �ـ، ٢٩٢ /٢ ،، وأ��ـ����٢٣٧٨ �، ١/٢٠٨ ،���� �، وا�� أ�١/٣٤

، ، �ــ� ��ــ� »إ�ــ��ده ��ــ�«�ــ�ل: و ،٢/٣٤١ ا�����ــ� �ــ� ا����ــ�رة، ، وا��ــ��ء١/٣٦٠

   ،�ــ��� أ�ـــ� داودل ا��ــ�� ا���ـــ��� �ــ� ، و�ــ�٢٩٢/ ٢و�ــ��� ���ــ�ه ����ــ� ا���ـــ��، 

 ���ده ��ـ� �ـ���، و�ـ��� ا��ـ��� وا�ـ� ا��ـ�� و�ـ�ا ا��ـ���،إ: «٥٥، ���� ١٠٢/ ١

 .»و�ّ��� ا���وي، وأورده ا������ �� ا���د�� ا�����رة



١٦ 
 وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 

ـ�َرَك اْ�ــُ�َ�، َوَ�َ�ـ��َ� َ�ــُ�َك، «: )١(َ�ـْ�لُ 
َ
 َوِ�َ�ْ�ــِ�َك، َوَ��

�
َ���ََ� ا���ُ�ـ� ْ

ُ�ــ�

�ك
ْ
أ���ـ� ا�����ـ� ا���ـ�  � أي:����ـو���ـ� �ـ����� ا، )٢(»َو�َ ِإ�ََ� َ��

ا����ــ�  :يأ )٤(��ـ�ء ���ـ� .و��ـ�رك ا�ـ�� . و���ـ�ك أي:)٣(����ـ�

  و� إ�ــ� ��ــ�ك  .)٥(��ــ� ����ــ� ��ــ�ل �ــ���ك. و��ــ��� �ــ�ك أي:

  .هللا��اك ��أ )٦(����د �� ا�رض و� �� ا����ء ��� � أي:

ِ���ِ  هللاأَُ��ُذ ِ��«
�
َ��ِن ا�ـ�

ْ
ـ�  ،َوأَْ�َ�ِ�ـ�ُ  ،، َ�ْ��َـ� أَُ�ـ�ُذ: أَ�ُـ�ذُ )٧(»ِ�ـَ� ا���

ــ� ا  ِ�ــَ� �َ
ُ
َ��نِ  هللاَوأَْ�َ�ِ�ــ�

ْ
ــ� ِ���ِ  :)٨(ِ�ــَ� ا���

�
ودِ  ،ا�ــ�

ُ
َ�ــِ� َ�ــْ�  ،ا�َ�ْ�ــ�

ْ
ا�ُ��

                                                              

 ».����«�� ا����� ا����� ا������: ) ١(

���� ا���ـ� و���ـ�ك، �ـ��� أ�� داود، ���ب ا���ة، �ـ�ب �ـ� رأى ا��ـ����ح ��ـ� أ���� )٢(

�، ا�ـ� ���ـو ،�٢٤٣ـ���  ، ���ب ا���ة، ��ب �� ���ل ��ـ� ا���ـ�ح ا��ـ�ة،وا�����ي، ٧٧٥

، و���� ا����ـ� ا���ـ��� ،  �� ����� ٨٠٦ ���ب ا���ة، ��ب ا����ح ا���ة، ����

، وأ���� ��ـ��، ��ـ�ب ا��ـ�ة، �ـ�ب ��ـ� �ـ� ٧٤٨، ���� ٣٦١/ ٣ ،���� أ�� داود�� 

ـــَ� ، �����ـــ�ً ��ـــ� ��ـــ� ���ـــ�: �٣٩٩ل � ���ـــ� �����ـــ���، �ـــ��� �ـــ �ْ 
َ
ـــ� ـــَ�َة، أَن� ُ�َ�

ْ
ـــْ� َ�� �َ

ــُ�َ�ِء اْ�َ�ِ�َ�ــ�ِت �َُ�ــ�ُل:  �َ�ِ 
ُ
ــ�ِب، َ�ــ�َن �َْ�َ�ــ� ــ�َرَك اْ�ــُ�َ�، «اْ�َ���

َ
 َوِ�َ�ْ�ــِ�َك، َ��

�
ــ� َ���ََ� ا��ُ�

ْ
ُ�ــ�

كَ 
ُ
�
ْ
َك، َوَ� ِإ�ََ� َ��  .»َوَ�َ���َ� َ���

 ».����� �� ا�� «�� ا����� ا����� ا�و��، وا������: ) ٣(

 ».و���رك ا���، و����� ��ك: أي ار��� ��رك، و��� ����«ا������: ) �� ا����� ا����� ٤(

ك: ار��� ��رك«�� ا����� ا����� ا�و��: ) ٥(  ».و����� ���

 ��ون ا���ء.» ��«�� ا����� ا����� ا������: ) ٦(

 ».أ��ذ ���� �� ا�����ن ا�����، ا����ود، ا����� �� ر��� ا�� «) �� ا����� ا����� ا������: ٧(

 ».�� ��ا ا�����ن«�� ا����� ا������� ا�و��: ) ٨(



  وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 
١٧ 

ِ�� ِ�� ِد�ِ��)١(هللاَرْ�َ�ِ� ا ���َُ� َ� ،، �
َ
  .)٢(َي َو�َ ِ�� ُدْ��

اَءُة ا�َ��ِ�َ�ِ� ُرْ�ٌ� ِ�ـ� ُ�ـّ�ِ َرْ�َ�ـٍ�، َ�َ�ـ� ِ�ـ� َ�ـِ��ِ� 
َ
�َ َ�ـ�ََة «: )٣(َوِ��

ْأ 
َ
��َْ� ْ

 أُم� )٤(»ِ�َ��ِ�َ�ِ� ا�ِ�َ��ِب ِ�َ�ْ� �َ�
َ

آِن. ، َوِ��
ْ
  ا�ُ��

﴿﴾)٥( ٌ��َ
َ
  َواْ�ِ�َ���ٌَ�. ،: َ��

اِق َ�ِ��ـــِ� ﴾هللا�َ�ْ�ـــُ� ﴿
َ
ـــُ� َوا�ـــ��ُم ِ�ْ�ـــِ�ْ�� ـــ�ٌء، َوا�َِ� ، ا�َ�ْ�ـــُ�: �َ�َ

ــُ� ِ��ــِ� ِ�ْ�ــُ� ا�َ�َ�ــ�ِل َو�َْ�ــِ�ِه،  ــ� ا�َ�ِ��ــُ� ا�ــِ�ي �َ ُ�ــْ�َ� �َ ا�َ�َ��ِ�ــِ�، َوأَ��

َ������َ�ُء ِ��ِ 
)٦(  ً���ْ�َ �   �َ َ�ْ��اً. �َُ���

: ُ�ــــ�َ ﴾َرّبِ ا�َ�ــــ��َ���َ ﴿ ب� �
اِزُق  )٧(، ا�ــــ�

�
ــــ�ُد، ا�َ�ــــ�ِ�ُ�، ا�ــــ�

ُ
، )٨(ا�َ�ْ��

                                                              

 ».ا����� �� ر����«�� ا����� ا����� ا�و��: ) ١(

 ».���� �� ا����� ا������� ا������» �� د���ي«���� أ��ذ: أ��ذ إ�� ����: «�� ����: ) ٢(

 ».��� �� ا�����« �� ا����� ا����� ا�و��، وا����� ا����� ا������، و����ع ا������:) ٣(

، و��ــ��، ٧٥٦رواه ا���ــ�ري، ��ــ�ب ا�ذان، �ــ�ب و�ــ�ب ا��ــ�اءة ���ــ�م وا��ــ���م، �ــ��� ) ٤(

���ب ا��ـ�ة، �ـ�ب و�ـ�ب �ـ�اءة ا�����ـ� �ـ� �ـ� ر��ـ�، وإ�ـ� إذا �ـ� ���ـ� ا�����ـ�، و� 

 .٣٩٤أ���� ������ ��أ �� ���� �� �� �����، ���� 

أ�ــ� �ــ� ا���ــ�� » ��ــ� ا�� ا�ــ���� ا�ــ����«���ــ� ا�و�ــ�: �ــ� ��ــ�� ا��ــ�رئ، وا���ــ�� ا�) ٥(

 ».����: ��� ا�� ا����� ا�����«ا����� ا������: �����: 

 ���� �� ا����� ا����� ا������.» ��«) ٦(

 ���� �� ا����� ا������� ا�و��.» ��«) ٧(

 ���.���� �� ا����� ا������� ا�و��، و� �� ا���» ا�����، ا��ازق«) ٨(



١٨ 
 وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 

 ِ��َ ِ�� َ�ِ��ِ� ا�َ�ْ�ِ� ِ����ِّ
َ
ُف، ُ�� ِ

ّ
  .)١(ا�َ��ِ�ُ�، ا�ُ�َ�َ��

، َوُ�َ� َرب� ا�َ�ِ��ِ�. هللا: ُ�ُ� َ�� ِ�َ�ى ا﴾ا�َ���َِ���َ ﴿
ٌ
�َ���َ  

﴿��ْ
�
 ا��

َ
ٌ� : َرْ�َ�ٌ� َ��﴾�ِ ـ   ا�َ�ْ�ُ��َ��ِت. )٢(َ�ِ���ِ ـ]ـ�ِ [��

﴿ ِ���ِ
�
: ﴾ا��

َ
����َ�َ �ُُ��ْ�َ �ُ��ِ ٌ� ِ���ُ�ْ�ِ�ِ��َ�، َوا��� َوَ��َن ﴿: َرْ�َ�ٌ� َ����

  .)٣(﴾ِ��ْ�ُ�ْ�ِ�ِ��َ� َرِ��ً��

﴿ ِ�� ُ�ــ�� �َُ�ــ�َزى  )٤(َوا�ِ�َ�ــ�ِب، �َـْ�مَ : �َــْ�ُم ا�َ�ـَ�اِء ﴾َ��ِ�ـِ� �َــْ�ِم ا�ـّ�ِ

ــ���: ِ��ُ� َ�ْ��ُــُ� َ�َ� ــ�� ، َوا� ا َ�َ�ــ��
�
ــ� ، َوِإْن َ�

ٌ
ــ�

ْ
ــ�اً َ�َ��

ْ
ــِ�، ِإْن َ�� َوَ�ــ� ﴿ِ�َ�َ�ِ�

 �ِ� ��ِ  *أَْدَراَك َ�ـ� �َـْ�ُم ا�ـّ�ِ  َ�ـ� أَْدَراَك َ�ـ� �َـْ�ُم ا�ـّ�ِ
�
�َـْ�َم َ� َ�ْ�ِ�ـُ�  * )٥(�ُـ�

�ً� وَ  ْ
 �َْ�َ�ِ�ــٍ� �َْ�ــٌ� ِ�ــ�َْ�ٍ� َ�ــ�

ُ
ُِ� «: ، َوا�َ�ــِ��ُ� َ�ْ�ــُ� )٦(﴾هللاْ�َْ�ــ�

ّ
ا�َ�ــ�

ــْ� َداَن �َ�ْ  ــ�ُ َ� ــَ� ا�َ�ــْ�ِت  ،َ� ــ� َ�ْ� ــَ� ِ�َ� ــُ� )٧(َوَ�ِ� ــَ� �َْ�َ�
َ
ــْ� أَْ�� ــ�ِ�ُ� َ� ، َوا�َ�

                                                              

 ».���� ���� ا������� ������«�� ا����� ا������� ا�و��، وا������: ) ١(

، و�ـ��� �ـ� ��ـ�� »���� ا�������ت«�� ������ ا������، و�� ا����� ا����� ا������: ) ٢(

 ».����� ا�������ت«ا���رئ ��� ا����، أ�� ا����� ا������� ا�و��، �����: 

 .��٤٣رة ا���اب، ا���:  )٣(

 ���� �� ا����� ا������� ا�و��.»: ��م«) ٤(

 ».ا���«�� ا����� ا����� ا������ �� ���� ا���، �� ��ل: ) ٥(

 .١٩-١٧ا�����ر، ا���ت: ��رة )٦(

 ».إ�� آ��ه«�� ا����� ا����� ا������ �� ���� ا�����، �� ��ل: ) ٧(



  وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 
١٩ 

  .)١(»ا�ََ��ِ�� هللاَوَ�َ���� َ�َ�� ا ،َ�َ�اَ��

﴿ ُ�
ُ
ـِ� أَن �َ  ﴾ِإ���َك �َْ�� َ� َر�ِّ

ْ
ـِ� َوَ�ـ�

ْ
َ� ا�َ��

ْ
َك، َ�ْ�ـٌ� َ�ـ�

َ
ـ�

ْ
ـُ� َ��

ُ
أَي: �َ �َْ��

َ� ِإ�� ِإ���هُ 
ُ
��َْ�)٢(.  

�َ ﴾َوِإ���َك َ�ْ�َ�ِ���ُ ﴿
ْ
ِ� َوَ��

ْ
َ� ا�َ��

ْ
 ا )٣(: َ�ْ�ٌ� َ��

َ
�
ْ
  .هللاَر�ِِّ� أَن �َ َ�ْ�َ�ِ��َ� ِ��ََ�ٍ� َ��

﴿ 
َ
اَط ا�ُ�ْ�ـــَ�ِ���

َ
ـــ� ـــ�: ﴾اْ�ـــِ��َ� ا�ّ�ِ ـــ�﴾اْ�ـــِ��َ�﴿ َ�ْ��َ  ،َوأَْرِ�ـــْ��َ� ،: ُد���َ

ــ� َ��ْ ِّ
َو�َ�

اطُ ﴿، وَ )٤(
َ
ــ� ُ�ــ�لُ ﴾ا�ّ�ِ

�
آُن، )٥(: اِ�ْ�ــ�َُم، َوِ��ــَ�: ا��

ْ
، َوِ��ــَ�: ا�ُ�ــ�

�﴿َوا�ُ��� َ�ٌ�. وَ 
َ
  : ا�ِ�ي �َ ِ�َ�َج ِ��ِ�.﴾ا�ُ�ْ�َ�ِ��

ــ﴿ �َ� أَْ�َ�ْ� اَط ا�ــّ�ِ
َ
 ِ�ــ�

ْ
��ِ

ْ
ِ��ُ� ﴾َ� َ�َ�ــ� ، َوا�ــ��

ْ
��ِ

ْ
 )٦(: �َِ��ــُ� ا�ُ�ــْ�َ�ِ� َ�َ�ــ�

 ا هللا�ُِ�ِ� اَوَ�� ﴿َ�ْ��ُُ� �ََ����: 
َ
ُ��َل َ��ُْو�َِ�َ� َ�َ� ا��ِ��َ� أَْ�َ�ـ�

�
ِ��  هللاَوا��

ْ
َ�َ�ـ�

                                                              

، وا�ـ� ���ـ�، ��ـ�ب ا���ـ�، ٢٤٥٩ ، �ـ���٢٥ا�����ي، ���ب �ـ�� ا�����ـ� وا���ـ���، �ـ�ب ) ١(

ـــ�، �ـــ���  ـــ��� ٣٥٠/ ٢٨، وأ��ـــ� �ـــ� ا���ـــ��، �٤٢٦٠ـــ�ب ذ�ـــ� ا��ـــ�ت وا��ـــ���اد � � ،

، و��ـ�� ا����ـ�ي، وا���ـ�� ، و����، �� ��اد �� أوس ٥٧/ ١، وا�����، ١٧١٢٣

 ،���ـ�ع ا���ـ�وى�� ��� ا���م ا�� �����، ووا�ـ� ��ـ� ���ـ�� ا����ـ�ي ��ـ��� �ـ�ل �ـ� 

ِ�ِ�ي ، َوَ��َل َ�ِ��ٌ� َ�َ��ٌ : «٢٨٥/ ٨
ْ
�ِ
 ».َرَواُه اْ�ُ� َ��َ�� َوا��ّ

أن � «، و�ـ� ا���ـ�� ا����ـ� ا�����ـ�: »أن � ���ـ� أ�ـ�اً �ـ�اه«�� ا����� ا����ـ� ا�و�ـ�: ) ٢(

 ».������ أ��اً ���ه

�ـ��  ��ـ�«، و�ـ� ا���ـ�� ا����ـ� ا�����ـ�: »��� ��� ا���� ور��«�� ا����� ا����� ا�و��: ) ٣(

 ».ا���� و��� ا�� أن � ������ أ��اً ���ه

 ���� �� ا����� ا����� ا������.» ا����: د���، وأر����، و�����«) ٤(

 ».وا���اط، ��� ا����ل، و��� ا���م، و��� ا���آن«) �� ا����� ا����� ا�و��، وا������: ٥(

 ���� �� ا����� ا����� ا������.» و إ�� ����: ��� ا�����ب �����، –وا����� «) �� ����: ٦(



٢٠ 
 وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 

�ِ�ِ��َ� َوَ�ُ�َ� أُو�َِ�َ� َر�ِ  َ�َ�اء َوا��� �ِ��َ� َوا��� ِ�ّ ِ�َ� َوا�ّ�ِ
ّ
َ� ا���ِ��

ِ�ّ��ً�﴾)١(.  

﴿ 
ْ
��ِ

ْ
ِ� ا�َ�ْ�ُ��ِب َ�َ��

ْ
��َ﴾ ُ�

َ
 ا��

ُ
 �َْ�َ�ُ�ـ�ا: َوُ��

ْ
 َو�َـ�

ٌ
��ْ�ِ 

ْ
 )٢(�ُد، َ�َ�ُ��

  هللاِ�ِ�، َ�ْ��َُل ا
ْ
��ُ�َ��َِ� �َ

َ
�   .أَْن �َُ��ِّ

ــــ��ِّ��َ ﴿ ــــُ�وَن ا﴾َو�َ ا���
ُ
ــــ�َرى، �َْ�� ُ ا���َ�

ــــ� ــــٍ�  )٣(هللا: َوُ� ــــ� َ�ْ� �َ�َ

ـ��ِّ�َ� َ�ْ��ُـُ� �َ  هللاَوَ��ٍَل، َ�ْ��َُل ا ، َوَدِ��ـُ� ا���
ْ
ـَ� �َـِ��َ�ُ��

َ
� َ�ـ��َ�: أَْن �َُ��ِّ

ـــ��ً ﴿ ـــِ��َ� أَْ�َ� �َ�َْ�ْ��ِ 
ْ
ـــ�ُُ�� ِّ

ـــْ� �ُ�َ� ـــْ� َ� ـــ�  *ُ� �ِ 
ْ
��ُ

ُ
ـــْ�� ـــِ��َ� َ�ـــ�� َ� ا��

ـــــ�ةِ 
َ
 �ُْ�ِ�ـــــ�ُ�َن ُ�ـــــْ�ً�� )٤(اْ�َ��

ْ
�َن أَ��ُ�ـــــ�

ُ
ْ �َْ�َ�ـــــ�

� َوُ�ـــــ�
َ
��ْ ، )٦()٥(﴾ا�ـــــ��

ِة َ���ـ� «:  َ�ْ��ُ  )٧(َوا�َ�ِ��ُ�  ِة ِ���ُ�ـ��  َ�ْ�َو ا�ُ���
ْ
��ُ�َ

ْ
��َ ��ْ َ�ََ��َ ���ُ�ِ���ََ�

ــــ�  ــــ��ُ�ا �َ ــــَ�َ�ْ��ُُ��ُه؛ َ�  َ�ــــّ�ٍ �َ
َ
ــــْ� َدَ�ُ�ــــ�ا ُ�ْ�ــــ� ُ�ــــ�ُد هللاَرُ�ــــ�َل ا�َ

َ
: اْ��

                                                              

 .٦٩ا����ء، ا��� :��رة  )١(

 ».و� ����ا ��«�� ا����� ا����� ا�و��، وا������: ) ٢(

 ».ا�� «�� ا����� ا����� ا������ ��� ��� ا����� ) ٣(

ـ�«ا���� ���ل: «�� ا����� ا����� ا������: ) ٤(
َ
 ِ�ـ� اْ�َ��

ْ
��ُ

ُ
�ا��ِ��َ� َ��� َ�ْ��

َ
��ْ ا��ـ�. إ�ـ� » ِة ا�ـ��

�َ�ِ� َوْز�ً�«����: 
َ
ْ �َْ�َم اْ�ِ��

��َُ� ُ
���ُِ� �َ�َ.« 

   .١٠٤-��١٠٣رة ا����، ا����ن:  )٥(

ــِ� ﴿�ــ� �����ــ� ا�����ــ�، وا���ــ�� ا�و�ــ� ز�ــ�دة:  )٦(  َوِ�َ��ِ�
ْ
ِ�ــ� ــ�ِت َر�ِّ وا ِ���َ ُ

ــِ��َ� َ�َ�ــ� أُو�َِ�ــَ� ا��

ــَ�  �َ 
ْ
ــ� َ�َ�ِ�َ�ــْ� أَْ�َ�ــ��ُُ�� ــِ� َوْز�ً �َ�

َ
ــْ�َم اْ�ِ�� َ� ْ

ُ �َُ�ــ�
ــ�� ، وا����ــ� �ــ� �ــ�اءة ]١٠٥[ا���ــ�:  ﴾�ُِ�

 ا���رئ ��� ����� ا����.

، أ�ـ� �ـ� ا���ـ�� ا����ـ� »أ�ـ� �ـ�ل و�� ا����� �� ا���ـ� «�� ا����� ا����� ا�و��: ) ٧(

 ».و�� ا����� ��� «ا������، �����: 



  وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 
٢١ 

 »َوا���َ��َرى؟ َ��َل: َ�َ��
َ
  .  )١(َ��هُ ، أَْ��

َ�ــٍ�، « ا���ــ�ِ��: )٢(وا�َ�ـِ��ُ� 
ْ
��ِ �َ��ِ

ْ
ُ�ــ�ُد َ�َ�ـ� ِإْ�ــَ�ى َوَ�ــ�

َ
َ�ــِ� ا��

َ
اْ�َ��

َ�ــ�ً 
ْ
��ِ �َ��ِ

ْ
َ�ــِ� ا���َ�ــ�َرى َ�َ�ــ� ا���ــ�� َوَ�ــ�

َ
ــُ� ، َوَ�ــَ�ْ�َ�ِ�ُق َ�ــِ�هِ َواْ�َ��  ا�ُ��

َ�ــ�ً 
ْ
��ِ �َ��ِ

ْ
ــ�ِر ِإ�� َواِ�ــَ�ةٌ َ�َ�ــ� �َــ�ٍَث َوَ�ــ�  ، ُ���َ�ــ� ِ�ــ� ا���

َ
ــ�: َ�ــْ� ِ�ــ� َ��ْ�ُ ،

�َ�
�ِ هللاَرُ��َل ا )٣(

ْ
  .)٥(»َوأَْ�َ��ِ�� )٤(؟ َ��َل: َ�ْ� َ��َن َ�َ�� ِ�ْ�ِ� َ�� أَ�َ� َ�َ��

                                                              

، �ــ��� »���ــ��ّ� �ــ�� �ــ� �ــ�ن �ــ����: «���ــ� ، ��ــ�ب ا����ــ�م، �ــ�ب �ــ�ل اا���ــ�ري )١(

َ�ـْ� ، و���ـ�: ٢٦٦٩، و����، ���ب ا����، ��ب ا���ع �ـ�� ا���ـ�د وا���ـ�رى، �ـ��� ٧٣٢٠

 ِّ
ا « :َ�ــ�لَ  ،أَِ�ـ� َ�ــِ��ٍ� اْ�ُ�ــْ�ِرّيِ َ�ــْ� ا���ِ�ــ�

ً
�
ْ
 ِ�ــ�

ْ
��ُ�َ

ْ
ُ��� َ�ــ�ََ� َ�ــْ� َ�ــ�َن َ�ــ�

َ
���ََ�ْ�ــ�

ْ
َوِذَراً�ــ�  ،ِ�ــ�

ُ��ُد َوا���َ��َرى َ�ـ�َل َ�َ�ـ�ْ ِ�ِ�َراٍع �َ 
َ
ِ اْ�� ْ ُ�ْ��َ� �َ� َرُ��َل ا��

��ُ��ُُ��ْ�ِ�َ ٍ�ّ�َ 
َ
، »؟��� �َْ� َدَ�ُ��ا ُ�ْ��

ـــ��� ٣٢٢/ ١٨ ،أ��ـــ�وا��ـــ�م  ، ٣٢٢/ ١٨، و�ـــ�� إ�ـــ��ده ����ـــ� ا���ـــ��، ١١٨٠٠، �

 .٩٩٩/ ٦ ،����� ا���د�� ا������وا������ �� 

 ��ون واو.» ا����� ا�����«�� ا����� ا����� ا�و��: ) ٢(

 ��� ����� و�����.» ����: �� ر��ل ا�� �� ��«ا�و��: �� ا����� ا����� ) ٣(

، و�ـ� ا���ـ�� »�� �ـ�ن ��ـ� �ـ� أ�ـ� ���ـ� ا��ـ�م وأ�ـ����«�� ا����� ا������� ا�و��: ) ٤(

 ».�� ��ن ��� ��� �� أ�� ���� وأ����� ا���م«ا������� ا������: 

َ�ْ� َ�ْ�ِف ْ�ـِ� َ��ِ�ـٍ� ، ، و����: ����٣٩٩٢، ���ب ا����، ��ب ا���اق ا���، ���� ا��  رواه )٥(

 ِ ــ�َل َرُ�ــ�ُل ا�� ــِ�، «:  َ�ــ�َل : َ� َ�ــً�، َ�َ�اِ�ــَ�ةٌ ِ�ــ� اْ�َ���
ْ
��ِ �َ��ِ

ْ
ُ�ــ�ُد َ�َ�ــ� ِإْ�ــَ�ى َوَ�ــ�

َ
َ�ــِ� اْ��

َ
اْ�َ��

َ�ـً�، َ�ِ�ْ�ـ�َ 
ْ
��ِ �َ��ِ

ْ
ِ� َوَ��

ْ
َ�ِ� ا���َ��َرى َ�َ�� ِ�ْ�َ��

َ
ُ��َن ِ�� ا����ِر، َواْ�َ��

ْ
ُ��َن ِ�ـ� ا���ـ�رِ َوَ��

ْ
، ى َوَ�ـ�

َ�ـً�، َواِ�ـ�َ َوَوا�ِ 
ْ
��ِ �َ��ِ

ْ
ِ�� َ�َ�� �َـ�ٍَث َوَ�ـ� ِ�ِه �ََ�ْ�َ�ِ�َ��� أُ�� َ

��ِ �ٍ ةٌ َ�ةٌ ِ�� اْ�َ���ِ�، َوا��ِ�ي �َْ�ُ� ُ�َ���

ُ��َن ِ�ـ� ا���ـ�رِ 
ْ
 ؟ َ�ـ�َل: ، ِ��ـَ�: �َـ� َرُ�ـ�َل ا��ِ »ِ�� اْ�َ���ِ�، َوِ�ْ�َ��ِن َوَ��

ْ
و�ـ�  .»اْ�َ�َ��َ�ـ�ُ « ، َ�ـْ� ُ�ـ�

، و���ـ�: ���٢٦٤١ ا�����ي، ���ب ا����ن، ��ب �� ��ء �� ا���اق ��ه ا���، ����  ����

ِ ْ�ِ� َ�ْ�ٍ�و« ِ� ا��
ْ
ِ  :َ��لَ  ، َ�ْ� َ�� ِ�ـ« :َ��َل َرُ�ـ�ُل ا�� َ�� َ�َ�ـ� أُ��

ـْ�ِ��
َ
 �َ�ـ� أََ�ـ� َ�َ�ـ� َ�ِ�ـ ��َ�

اِ��َ� َ�ْ�َو ا���ْ�ِ� ِ�����ْ��ِ 
َ
ً� �ََ��َن ِ�ـَ���� ِإْن �َ  ،ِإْ�� َ

��َِ��َ �ُ  َ�ْ� أََ�� أُ��
ْ
ِ�ـ ��َن ِ�ْ�ُ�� َ�ـْ� �َْ�ـ�َُ�  �أُ��

ـ�ً  �َوِإن� َ��ِ  ،َذِ�َ�  ���ِ �َ��ِ
ْ
ِ� َوَ�ـ�

ْ
َ�ْ� َ�َ�� ِ�ْ�َ�ـ�

�
اِ��َ� َ�َ��

َ
ِ�ـ ،ِإْ�� ِ��َ�  �َوَ�ْ�َ�ـِ�ُق أُ��

ْ
َ�َ�ـ� �َـ�ٍَث َوَ�ـ�

ــ�ً  ــ ،ِ��� �ِ 
ْ
ــ� �ُ ــَ�ةً  �ُ��� ــً� َواِ� ــ�ِر ِإ�� ِ��� ــ��ُ�ا ،»ا��� ــ :َ� ــْ� ِ�  َوَ�

َ
ــ�َل ا��ِ  � ــ� َرُ� ــ�لَ  ؟�َ ــِ� « :َ�

ْ
ــ� َ�َ�� ــ� أَ�َ �َ

= 



٢٢ 
 وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 

ُ�ــــ�عُ  ْ�ــــ�ُ َوا���
�
ــــُ��ُد َ�َ�ــــ� ، َوا�� ــــُ�، َوا��� �ْ�ِ  ،�ِ�َ

ْ
ــــ�   ا�َْ�َ�ــــ�ِء ا���

 َ�
ْ
ِ��ُ� َ�ْ��ُــُ� َ�َ�ــ���: َوا�ْ�ِ�ــَ�اُل ِ�ْ�ــُ�، َوا�َ�ْ�َ�ــُ� َ�ــ� ِ�، َوا�ــ��

ْ
ــْ�َ�َ��   ا���

ــــــ�ا﴿ ــــــِ��َ� آَ��ُ ــــــ� ا�� ــــــ� أَ��َ� ــــــ�ا َواْ�ــــــُ�ُ�وا �َ   ، َوا�َ�ــــــِ��ُ� )٢()١(﴾اْرَ�ُ�

 ُ��ْ�َ)٣(  :» َ��َ �َ�ُ�َُْت أَْن أ
ْ
َ�ِ� أَْ��ُ�ٍ أُِ��

ْ
ِ�ـ�  )٦(َوا���َ�ْ�ِ���َ�ُ ، )٥()٤(»� َ��

َ� ا�َْرَ��ِن، )٧(َ�ِ��ِ� ا�َْ�َ��لِ 
ْ
��َ �ُ��ِ

ْ
ِ��ُ� َ�ِ��ُ� ا�ُ�ِ��ِء َ�ْ�  َوا���� َوا���

ةَ 
َ
ْ�ــ�

َ
�ََ�ــ� �َْ�ــُ� ُ�ُ�ــ�ٌس ِ�ْ�ــَ� ا���ِ�ــ� : «َ�ــ�َل   أَِ�ــ� ُ��

ْ
��َ  َْدَ�ــَ�  ِإذ

                                                              
= 

 ، و���ـــ�:٤٥٩٦، و�ـــ��� �ـــ�ٍن ��ـــ� أ�ـــ� داود �ـــ� �ـــ��� أ�ـــ� ���ـــ�ة، �ـــ��� »�َوأَْ�ـــَ���ِ 

َ�ِ� ا���َ��َرى َ�َ�ـ� ِإْ�ـَ�ى أَْو ِ�ْ�َ�ـ«
�
َ�ً�، َوَ�َ��

ْ
��ِ �َ��ِ

ْ
ِ� َوَ��

ْ
ُ��ُد َ�َ�� ِإْ�َ�ى أَْو ِ�ْ�َ��

َ
َ�ِ� اْ��

َ
ِ� اْ�َ��

ْ
�

 َ�
ْ
��ِ �َ��ِ

ْ
ِ���َ َوَ��

ْ
ِ�ـ� َ�َ�ـ� �َـَ�ٍث َوَ�ـ� َ�ـ�ً  ً�، َوَ�ْ�َ�ـِ�ُق أُ��

ْ
، ٢٦٤٠، و�ـ� ��ـ� ا����ـ�ي، �ـ��� »ِ��

ا�����ـ� ( ١٧١ ا���ـ����، �ـ���  ��ـ��ةو���� ا���ـ��� �ـ�  .٣٩٩١و��� ا�� ����، ���� 

 .٣٩٨٢و�� ���� ا�� ����، ���� ، ١٣٤٨ ، ����ا������و�� ا������ ا�����)، 

 .٧٧ا���، ا���: ��رة  )١(

 ».وا���وا ر��� وا����ا ا���� ����� �����ن«�� ا����� ا����� ا������ ز��دة: ) ٢(

 ».و�� ا����� ��� «وا������: �� ا����� ا������� ا�و��، ) ٣(

 ».��� ���� ا����﴾�� ا����� ا����� ا������: ) ٤(

ـــ�ب  ،٨١٠ا���ـــ�ري، ��ـــ�ب ا�ذان، �ـــ�ب ا��ـــ��د ��ـــ� �ـــ��� أ��ـــ�، �ـــ��� ) ٥( و��ـــ��، ��

�ـ� �ـ� �ـ� ا��ـ�� وا��ـ�ب و��ـ� ا�ـ�أس �ـ� ا��ـ�ة، ا���ة، ��ب أ���ء ا����د وا��

ـ�ٍس ، و���ــ�: �٤٩٠ـ��� 
�
ِّ َ�ـِ� اْ�ــِ� َ��

َ�ِ� «َ�ــ�َل:  ، َ�ــِ� ا���ِ�ـ�
ْ
�َـ� أَْن �َْ�ــُ�َ� َ�َ�ـ� َ�ــ� ْ

أُِ��

ا
ً
 .»أَْ��ٍُ�، َو�َ �َُ��� �َْ�ً�� َو�َ َ�َ��

ـــ�:  )٦( ـــ� ا�و� ـــ� «�ـــ� ا���ـــ�� ا���� ـــ� �ـــ� ��� ـــ� ا��ـــ�، وا������� وا�����ـــ� �ـــ� ر�ـــ� ��

وا�����ـــ� �ـــ�� ا�ر�ـــ�ن �ــ� ر�ـــ� ��ـــ� ا��ـــ�، «، و�ـــ� ا���ـــ�� ا����ـــ� ا�����ــ�: »ا�ر�ــ�ن

 .»وا�������� �� ���� ا�ر��ن

 ».وا�������� �� ���� ا�ر��ن«�� ا����� ا����� ا�و��، وا������: ) ٧(



  وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 
٢٣ 

ِّ  ،)٢( [��ــ�م] ،َ�َ�ـــ��� )١(َرُ�ــ�ٌ 
 َ�َ�ـــ� ا���ِ�ــ�

َ
اْرِ�ـــ� «: )٣(، ��ـــ�لَ�َ�ـــ���

 �َُ�ـّ�ِ  َ�َ�ـّ�ِ َ�ِ���ـَ� 
ْ
 »�َــ�

َ
ي َ�َ��َـَ� ِ�ــ��َ�ّ�ِ  )٤(، َ�َ�َ�َ�ـ� �َ�َ�ــ�ً �ُـ� َ�ـ�َل: َوا�ــّ�ِ

 
َ
ــ�

ْ
ـ� �َ أُْ�ِ�ـُ� َ�� ���َِ�

  ،َ�ـَ�ا )٥(
�

ْ�ِ�ـ�، َ�َ�ـ�َل �َــُ� ا���ِ�ـ� ِ�ّ�َ�َ )ِإَذا ُ�ْ�ــَ� «: )٦

،��� ِإ�� ا
ْ
� ِّ
 �َ  �َِة َ�َ��

َ
ـ� ��َ

ْأ َ�� َ��
َ
 اْ��

ْ
آنِ �ُ�

ْ
 اْرَ�ـْ� َ���ـ� ،َ�ـَ� ِ�ـَ� ا�ُ�ـ�

�
 �ُـ�

 اْرَ�ـْ� َ���ـ� َ�ْ�َ�ـِ�َل 
�
 اْ�ـُ��ْ  )٧(َ�ْ�َ�ِ��� َراِ��ـ�ً �ُـ�

�
َ���ـ� َ�ْ�َ�ـِ���  َ��ِ�ً�ـ�، �ُـ�

 
�
ــ� ــ� َ�ْ�َ�ــِ��� َ��ِ�ً�ــ�، �ُ  اْرَ�ــْ� َ���

�
ــ� ــَ� ِ�ــ� َ�ــ َ�ــ�ِ�ً�ا، �ُ �َِ�َ� اْ�َ�ــْ� َذِ�

 ُرْ��ٌ )٨(»ُ�ّ�َِ��
ُ
وٌض  ، َوا���َ�ُ�ُ� ا�َِ���

ُ
، َ�َ�� ِ�� ا�َ�ِ��ِ� َ�ِ� اْ�ـِ� )٩(َ�ْ��

�َُم َ�َ�ـ�: َ��َل  َ�ْ�ُ��ٍد  ُ�، ا��� �َ� ا���َ��� ْ
َض َ�َ��

َ
َ� أَْن �ُْ��

ْ
 ُ���� �َُ��ُل َ��

ِ��َ�، َوِ��َ��ِ��َ�  هللا
ْ
�َُم َ�َ�� ِ�� �ِدِه، ا���

َ
�َ «:  ا���ـ� )١٠(، و�ـ�لِ�ْ� ِ��

                                                              

 ».إذ د�� ����� ر�� ����«�� ا����� ا����� ا������: ) ١(

 ا���رئ. ����، و��� �� »���م«) �� ا����� ا����� ا�و��، وا������، و������ ا������ ز��دة: ٢(

��ـ� ، و�ـ� ا���ـ�� ا��»�ـّ�ِ ���ـ� �ـ� ��ـّ�ِ  ���ل �� ا���ـ� «�� ا����� ا����� ا�و��: ) ٣(

 ».ار�� ��ّ�ِ ���� �� ���: «���ل �� ا���� «ا������: 

 .»���ل: وا��ي ���� �����«�� ا����� ا����� ا�و��: ) ٤(

هُ «... �� ا����� ا����� ا������: ) ٥(
َ
 .»� أ��� ���

، و�ــ� ا���ــ�� ا����ــ� ا�����ــ�: »�ــ�ل: إذا ��ــ� إ�ــ� ا��ــ�ة«�ــ� ا���ــ�� ا����ــ� ا�و�ــ�: ) ٦(

 ».: إذا ��� إ�� ا���ة...�� ���ل ا��«

 ».����� �����ً «�� ا����� ا����� ا�و�� وا������: ) ٧(

 ، و���م ������.٣٩٧، و����، ���� �� أ�� ����ة  ٦٢٥١ا����ري، ���� ) ٨(

 ���� �� ا����� ا����� ا�و��، و� �� ا������.» ���وض«) ٩(

 ». ���ل«�� ا����� ا����� ا�و��، وا������: ) ١٠(



٢٤ 
 وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 

ـ�َُم َ�َ�ـ� ا ـ�ِدِه، َ�ـِ�ن� ا )١(ِ�ـ�ْ  هللاَ�ُ���ُـ�ا: ا���
َ
ـ�َمُ  هللاِ�� َو�َِ�ـْ�  ،)٢(ُ�ـَ� ا���

�ُت 
�
  )٣(هللاُ���ُ�ا: ا���ِ��

�
ـَ� أَ��َ�ـ� ا���ِ�ـ�

ْ
�َُم َ�َ�� �ُت، ا���

َ
َ�َ�اُت َوا���ِ��  َوا���

ـ�ِد ا هللا َوَرْ�َ��ُ 
َ
�َـ� َوَ�َ�ـ� ِ�� ْ

ـ�َُم َ�َ�� َ���ُـُ�، ا��� َ
ـ�ِ�ِ���َ  هللاَوَ�� أَْ�ـَ�ُ� ، ا���

ــــَ� ِإ�� ا ــــ ،هللاأَن �َ ِإ�َ
ْ
ــــً�ا َ�� ــــَ�ُ� أَن� ُ�َ��� ــــ��ُ�ُ و ُ�هُ َوأَْ� َوَ�ْ��َــــ� ، )٤(»َرُ�

�ت:
�
 ،ا�ْ�ِ��َـ�ءِ  :َواْ�ـِ�ْ�َ��ً��، ِ�ْ�ـُ�  ، ُ�ْ�ً�ـ�)٥(هللاَ�ِ��ـُ� ا���ْ�ِ��َ�ـ�ِت  ا���ِ��

                                                              

 و���� ��� �����.». �� ���ده«�� ����ع ا������: ) ١(

 ».� �����ا: ا���م ��� ا�� �� ���ده و��� ����ا: ا�����ت �� «) �� ا����� ا����� ا������: ٢(

وا��ــ��ات، وا����ــ�ت إ�ــ� ���ــ�: «�ــ� ا���ــ�� ا����ــ� ا�و�ــ�، وا�����ــ� �ــ�ف �ــ� ���ــ�: ) ٣(

 ».�وأن ����اً ���ه ور���«

، ٨٣٥) أ���� ا����ري، ���ب ا�ذان، ��ب �� ����� �� ا����ء ��� ا����� و��� ��ا��، �ـ��� ٤(

ِ �� ����د  ِ� ا��
ْ
ِّ و����: َ�ْ� َ��

ِ  ، َ��َل: ُ���� ِإَذا ُ���� َ�َ� ا���ِ�� �َُم َ�َ�ـ� ا�� �َِة، ُ�ْ��َ�: ا��� ِ�� ا���

ــ ــ�َُم َ�َ� ــ�ِدِه، ا���
َ
 ِ�ــْ� ِ��

�
ــ� ــ�ٍَن، َ�َ�ــ�َل ا���ِ� ــَ� : «� ُ�ــ�ٍَن َوُ� �ُ َ ــِ�ن� ا�� �َ ،ِ ــ� ا�� ــ�َُم َ�َ� �َ َ�ُ���ُــ�ا ا���

 وَ 
�

ــَ� أَ��َ�ــ� ا���ِ�ــ�
ْ
ــ�َُم َ�َ�� ــ�ُت، ا���

َ
� ِ
ّ
ــَ�َ�اُت َوا���� ِ َوا��� ــ�ُت ِ��

�
ــ�َُم، َو�َِ�ــْ� ُ���ُــ�ا: ا���ِ��  َرْ�َ�ــ�ُ ا��ِ ا���

�دِ 
َ
�َ� َوَ�َ�� ِ��

ْ
�َُم َ�َ�� َ���ُُ�، ا���

َ
َ�  َو�َ�

ْ
َ��ِء أَْو َ�� ٍ� ِ�� ا���

ْ
 أََ��َب ُ��� َ��

ْ
 ِإَذا ُ�ْ��ُ�

ْ
��ُ���ِ�َ ،�َ��ِ�ِ� ِ ا��� ا��

 َ��ََ� 
�
ُ�ُه َوَرُ�ـ��ُُ�، �ُـ�

ْ
ً�ا َ�� ُ، َوأَْ�َ�ُ� أَن� ُ�َ��� َ��ِء َوا�َْرِض، أَْ�َ�ُ� أَْن �َ ِإ�ََ� ِإ�� ا�� َ��ِء ا���  ِ�ـَ� ا�ـ��

ُ
ـ�

�
�

 
َ
ْ�ُ��أَْ�َ��

َ
��َ ،�ِ

ْ
،  و���ـ�: �ـْ� ٤٠٢، و����، ��ـ�ب ا��ـ�ة، �ـ�ب ا���ـ�� �ـ� ا��ـ�ة، �ـ��� »ُ� ِإ�َ�

 ِ َ�ِة َ�ْ�َ� َرُ��ِل ا�� ِ، َ��َل: ُ���� �َُ��ُل ِ�� ا��� ِ� ا��
ْ
��َ َ�ُم َ�َ�� ُ�َ�ٍن، َ�َ��َل ِ، ا��� َ�ُم َ�َ�� ا�� : ا���

ِ، «�َْ�ٍم: َذاَت  �َ�َ� َرُ��ُل ا�ِ  ـ�ُت ِ��
�
ُ�ـْ�: ا���ِ��

َ
ـَ�ِة َ�ْ��  ِ�ـ� ا���

ْ
َ�ُم، َ�ِ�َذا َ�َ�ـَ� أََ�ـُ�ُ�� َ ُ�َ� ا��� ِإن� ا��

�َـ ْ
َ�ُم َ�َ�� َ���ُُ�، ا���

َ
ِ َو�َ�  َوَرْ�َ��ُ ا��

�
َ� أَ��َ�� ا���ِ�� ْ

َ�ُم َ�َ�� �ُت، ا���
َ
� ِ
ّ
َ�َ�اُت، َوا���� ـَوا���

َ
ِ � َوَ�َ�ـ� ِ�� �ِد ا��

ــَ� إِ  ــَ��ِء َواْ�َْرِض، أَْ�ـَ�ُ� أَْن َ� ِإ�َ ِ َ�ــ��ٍِ� ِ�ـ� ا��� ـٍ� ِ��
ْ
ـ�ِ�ِ��َ�، َ�ـِ�َذا َ���ََ�ــ� أََ�ـ��َْ� ُ�ــ�� َ�� ُ، ا��� �� ا��

 ِ�َ� اْ�َ�ْ��َ�َِ� َ�� َ��ءَ 
ُ
�
�
��َ�ََ� 

�
ُ�ُه َوَرُ���ُُ�، �ُ�

ْ
ً�ا َ��  ».َوأَْ�َ�ُ� أَن� ُ�َ���

 ���� �� ا������� ا�������: ا�و��، و� �� ا������.»: �� «) ٥(



  وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 
٢٥ 

ُ�ـ�عِ  ــُ��دِ  )١(َوا��� َ�ـ�ءِ  ،َوا���
َ
َواِم، َوَ�ِ��ـ�ُ  ،َوا��  ِ�ــِ� َرب�  )٢(َوا�ــ��

ُ
َ�ــ� �َُ���ـ�

َف  ، َ�َ�ـ�ْ هللا�َ���َِ��� َ�ْ�َ� 
َ
ـِ� ا َ�ـ�

ْ
��َ�ِ �ً� ْ

  هللاِ�ْ�ـ� َ�ـ�
ٌ
، )٣(َ�ْ�ـَ� ُ�ْ�ـِ�ٌك َ�ـ�ِ��

ـــَ�َ�اُت  ـــُ�،  َوا��� ـــَ�َ�اُت ا�َ�ْ� ـــَ� ا��� َ�َ�اِت. َوِ�� ـــ�� ـــُ� ا� ـــ�: َ�ِ�� �َ�َ��ْ�َ

ــــ�ُت 
َ
� ِ
ّ
ــــ�ِل ِإ��  هللا: ا)٤(هللا َوا���� ــــَ�اِل َوا�َْ�َ� ــــَ� ا�َْ� ــــُ� ِ�

َ
ــــٌ�، َو�َ �َْ�� �َِ� 

��َ
َ
� ِ
ّ
�َ�

�َُم َ��َ )٥(  َوَرْ�َ�ُ� ا، ا���
ّ

َ� أَ��َ�� ا���ِ�� ْ
َ���ُ�ُ  هللا� َ

ِّ  :َوَ��
  َ�ْ�ُ�� ِ�ْ���ِ�ـ�

� ِ��ََ� ����،  ِ��َ�ْ
�
َ��ِ  ،)٦(َوا��

َ
�
َ
، هللاَ�ـَ� ا ، َوا��ِ�ي �ُْ�َ�� �َُ�، َ�� �ُـْ�َ��)٧(َوا��

�َمُ  ـ�ِد ا )٨(ا���
َ
�َ� َوَ�َ�� ِ�� ْ

ـ�ِ�ِ���َ  هللاَ�َ��   :ا���
ُ
ِ�ـَ� َوَ�َ�ـ� َ�َ�ـ� �َ�ْ  �َُ�ـّ�ِ�

ٍ� َ�ـ�ِ�ٍ� ِ�ـ�
ْ
ـَ��ِء َوا�َْرِض، )٩(ُ�ّ�ِ َ�� ـ�ِ�ُ��َن  ا��� ـ�َُم ُدَ�ـ�ٌء، َوا��� َوا���

                                                              

 .»وا����ع، وا����ع، وا����د«�� ا����� ا����� ا�و��، وا������: ) ١(

 .»�� ���� �� ���� �� رب ا�������«�� ا����� ا����� ا�و��، وا������: ) ٢(

 ���� �� ا����� ا����� ا�و��، و� �� ا������.» ����«) ٣(

 ���� �� ا����� ا����� ا�و��، و� �� ا������.»: �� «) ٤(

، و�ــ� ا���ــ�� ا����ــ� »�ــ� ا���ــ�ل وا��ــ�ال إ� أ����ــ�«�ــ� ا���ــ�� ا����ــ� ا�و�ــ�: ) ٥(

 ».�� ا����ل وا���ال وا����ل إ� �����«ا������: 

 ���� �� ا����� ا����� ا�و��.» ا�����«���� ) ٦(

 ز��دة ��� ا�����. »ور�� ا��ر��«، و�� ا����� ا������: »ور�� ا��ر��ت«���� ا�و��: ) �� ا����� ا�٧(

 ����دة ا��او.» وا���م �����«�� ���� ا������: ) ٨(

 ».�� أ�� ا����ء وا�رض«�� ا����� ا����� ا�و��، وا������: ) ٩(



٢٦ 
 وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 

ــْ�َ�ْ�َن َ�ــَ� ا  َو�َ �ُ
ْ
ــَ� ِإ�� ا ،هللا�ُــْ�َ�� �َُ�ــ� �َ  )١(َوْ�ــَ�هُ  هللاأَْ�ــَ�ُ� أَن �َ ِإ�َ

ِ�ـ�ِ� أَْن �َ �ُ�ْ  َ�ْ�ـَ��ُ  :)٢(َ�ـِ��َ� �َـ�ُ 
َ
ـُ� ِ�ـ� اِ�ْرِض َ�ـَ��َدَة ا��

َ
َو�َ ِ�ـ�  )٣(�

ـَ��ِء ِ�َ�ـٍ�  ـً�ا َرُ�ـ�ُل اهللاِإ�� ا ا��� ، ِ��َ��ـ�ُ هللا، َوَ�ـَ��َدُة أَن� ُ�َ���
ـٌ� �َ  )٤(

ْ
��َ 

ــ�ُ 
َ
ُب، َ�ــْ� �َُ�ــ�ُع َو�َُ�� ــُ�، َوَرُ�ــ�ٌل �َ �َُ�ــ��

َ
َ�ُ� ا�ُْ��

�
ـــِ�،  هللا، َ�ــ� ُ�ِد��

��ُ�ْ��ِ

 :����َ�َ �ُُ��ْ�َ �ُ��ِ ـِ�هِ �َ ﴿َوا���
ْ
��َ 

ٰ
َ�ـ�َن َ�َ�ـ�

ْ
َل اْ�ُ�� �َرَك ا��ـِ�ي �َـ��

َ
ُ�ـ�َن  )٥(�

َ
��ِ

ا
ً
ــ�ٍ ، )٦(﴾ِ�ْ�َ�ـ��َِ��َ� �َــِ���  َ�ــّ�ِ َ�َ�ـ� ُ�َ���

�
ــ�ٍ َوَ�َ�ـ� آِل ُ��َ [ ،ا���ُ�ـ� ��[)٧(، 

��َ�َ �َ
ْ
� ���َ ��َ�َ  

َ
اِ���

َ
ِإ��ـَ� َ�ِ��ـٌ� َ�ِ��ـ�ٌ  )٨([و��� آل إ��ا���] ِإْ��

)٩(. 

                                                              

 �����.���� �� ا����� ا����� ا�و��، و� �� ا�» و��ه � ���� ��«) ١(

 ».وأ��� أن ����اً ���ه ر����«) �� ا����� ا����� ا�و��، وا������، و���� ا������ ز��دة: ٢(

و�� ا���ـ�� ا����ـ�  ،»أن � ���� �� ا����ء، و� �� ا�رض«�� ا����� ا����� ا�و��: ) ٣(

 ».أن � ���� �� ا����ء وا�رض«ا������: 

 ».و���دة أن ����اً ���ه، ور���� ��� � ����«���: �� ا����� ا����� ا�و��، وا���) ٤(

 ا���.». ���رك ا��ي ��ل ا�����ن ��� ���ه«) �� ا����� ا����� ا������ �� ���� ا���، �� ��ل: ٥(

 .��١٠رة ا�����ن، ا���:  )٦(

 � وا������.���� �� ���� ا���رئ، و�� �� ������ ا������، و�� ا��������� ا�و�» و��� آل ����) «٧(

أ�ـ� �ـ� ا���ـ�� ا����ـ� ا�����ـ� » ��ـ� �ـ��� ��ـ� آل إ�ـ�ا���«�� ا����� ا����� ا�و�ـ�: ) ٨(

، و�ــ� ���ـ�ع ا�����ــ�، و�ــ� ��ــ�� »��ــ� �ــ��� ��ــ� إ�ـ�ا���، و��ــ� آل إ�ــ�ا���«����ـ�: 

 ».��� ���� ��� إ��ا���«ا���رئ: 

ــ�ب ) ٩( ــ�ء، � ــ�ب أ��د�ــ� ا���� ــ��� ١٠ا���ــ�ري، �� ــ�ب ٣٣٧٠، � ــ�ب ا��ــ�ة، � ، و��ــ��، ��

ــ� ��ــ�ة ��٤٠٦ــ� ا���ــ��، �ــ���  ا��ــ�ة ��ــ� ا���ــ�  َ�ــ�َْ��َ� : ، و���ــ�: �ــ� ��ــ� �

= 



  وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 
٢٧ 

ــَ� ا ــ�َُة ِ� ــ�ُؤهُ هللا��� َ�َ� :
ــ� )١( ــ� َ�َ�ــ�  َ�َ� ــ�، َ�َ� ــِ� ا�َْ�َ� ــ� ا�َ� ــِ�ِه ِ�

ْ
��َ

َ��ِري� 
ُ
ـِ� َ�ـ�َل: َ�ـ�َُة ا ِ�� َ�ِ��ِ�ِ� َ�ـ�ْ   ا��

َ
�ُؤُه َ�َ�ـ� �َ�َـ هللاأَِ�ـ� ا�َ��ِ��

ـِ�ِه ِ�ـ� ا�َ�ـ�ِ 
ْ
ُل، َوِ�ـَ� )٣()٢(ا�َْ�َ�ـ� َ�� ـَ�اُب ا�َو� ْ�َ�ـُ�، َوا���

�
، َوِ��ـَ� ا��

ــ�ِ  ــَ�َ��: ا�َ��َِ�َ� ــ� َ�ْ� ــ�ِرْك َوَ� َ��ُء، َوَ� ــ�� ــ�َ�: ا� ــَ� ا�َدِ�� ــِ�ْ�َ��ُر، َوِ�  )٤(ا�ْ�

  .أَْ�َ�اٍل َوأَْ�َ��لٍ  ُ��َ�ُ 

�ُت �ََ��ِ��ٌ�:
َ
اَت َ�ِ�� َوا�َ�اِ��

َ
اِم، َوَ�ـْ�ُل:  ُ� ا���ْ�ِ��ـ�

َ
ِة اِ�ْ�ـ�

َ
 َ�ْ�ِ��ـ�

َ
َ��ـ�

 ا�َ�ِ��ِ� ِ��
َ

َ��َن َرِ��
ْ
ُ��ِع، َوَ�ـْ�ُل: َ�ـِ�َ� ا ُ�� ِ�َ�ـْ� َِ��ـَ�ُه ِ�ِ�َ�ـ�ِم  هللا���

 ا�َْ�َ�� َوا�ُ�ْ�َ�ِ�ِد،
َ

َ��َن َرِ��
ْ
، َوَ�ْ�ُل: ُ��  َوَ�ْ�ُل َرَ��َ� َو�ََ� ا�َ�ْ�ُ� ِ�ْ�ُ�ّ�ِ

ـ ِ�،ِ�ـ� ا���
ْ
ـْ�َ�َ�� َ� ا���

ْ
 ِ�ـ� َ�ـ�

ْ
ُل  ُ��ِد، َوَ�ـْ�ُل: َرّبِ اْ�ِ�ـ� ُ� ا�َو� َوا���َ�ـ��

                                                              
= 

 ِ ـَ�  َرُ��َل ا��
ْ
َ��َـ� َ�� َ َ�ـْ� َ��� ـِ�، َ�ـِ�ن� ا��

ْ
�
َ
 أَْ�ـَ� ا��

ْ
��ُ

ْ
ـ�َةُ َ�َ�ـ� َ� ا���

ْ
��َ ،ِ َ�ُ�ْ��َ�: �َ� َرُ��َل ا��

 
ْ
��ُ

ْ
 َ�َ�ــ�

ُ
� ــ�ٍ «؟ َ�ــ�َل: �َُ�ــّ�ِ  َ�ــّ�ِ َ�َ�ــ� ُ�َ���

�
ُ�ــ� َ� َ�َ�ــ�  ،ُ���ُــ�ا: ا���

ْ
� ــٍ�، َ�َ�ــ� َ�ــ�� َوَ�َ�ــ� آِل ُ�َ���

ـ�ٍ   َ�ـ�ِرْك َ�َ�ـ� ُ�َ���
�
ُ�ـ� ، ِإ��ـَ� َ�ِ��ـٌ� َ�ِ��ـٌ�، ا��� َ

اِ���
َ
، َوَ�َ�� آِل ِإْ��

َ
اِ���

َ
ـٍ�،  ،ِإْ�� َوَ�َ�ـ� آِل ُ�َ���

َ ِإ��َ� َ�ِ��ٌ� َ�ِ���ٌ 
اِ���

َ
، َوَ�َ�� آِل ِإْ��

َ
اِ���

َ
 ».َ�َ�� َ��َرْ�َ� َ�َ�� ِإْ��

، و�� ا����� ا����ـ� ا�����ـ�، »���ٌء ��� ���ه �� ا��� ا����«� ا����� ا����� ا�و��: �) ١(

 .»���ؤه ��� ���ه«و����ع ا������: 

 ».�� أ�� ا������: ���ء ا�� ��� ���ه �� ا��� ا����«) �� ا����� ا����� ا�و��، وا������: ٢(

ــ� أَ��َ�ــ� ﴿ ، ��ــ�ب ا����ــ��، �ــ�ب ���ــ� ��ــ���:ا���ــ�ري )٣( َ� ِّ
َ َوَ��َِ�َ�َ�ــُ� �َُ�ــ���َن َ�َ�ــ� ا���ِ�ــ� ِإن� ا��

ــِ��ً�� ُ��ا َ�ْ� ــّ�ِ ــِ� َوَ�
ْ
ــ�ا َ�ــ���ا َ�َ�� ــِ��َ� آَ��ُ ــِ�: « ، و���ــ�: ٤٧٩٧، ��ــ� ا�ــ��� ﴾ا��

َ
ــ� ا�َ��ِ�� ــ�َل أَ�ُ �َ

ِ� ِ�ْ�َ� ا�َ��َِ�َ�ِ�، َوَ��َةُ ا��َ «
ْ
ِ: �َ�َ�ُؤُه َ�َ�� َ��ءُ َ��َةُ ا��  ».�َِ�َ�ِ� ا���

 .»و�� ����� �� ا����ء«�� ا����� ا����� ا�و��: ) ٤(



٢٨ 
 وواجباتھا ،وأركانھا ،شروط الصالة 

  .َوا�ُ�ُ��ُس �َ�ُ 

ِ�ــِ�،  ،َ�ــْ��اً  َ�ــ� َ�ــَ�َ� ِ�ْ�َ�ــ� )١(َ���َْرَ�ــ�نُ 
ْ
ــ�َُة ِ�َ�� أَْو َ�ْ�ــ�اً َ�َ�َ�ــِ� ا���

�ُت َ�� َ�َ��َ 
َ
ـ�َةُ  ،ِ�ْ�َ�ـ� َ�ْ�ـ�اً  َوا�َ�اِ�� ُه  َ�َ�َ�ـِ� ا���

َ
ـ�

َ
ِ�ـِ�، َوَ�ـْ��اً َ��

ْ
��َ�ِ

ُ��دُ  ْ��ِ  ا���   هللا. َوا)٢(ِ�ْ���
ُ
��� ����� ���ـ�، و��ـ�  هللا. [و��� اأَْ�َ��

  .)٣(آ�� و����، و�ّ�� ������ً ����اً]

   

                                                              

 .»وا�ر��ن«�� ا����� ا����� ا������: ) ١(

وا��ا��ــ�ت �ــ� �ــ�� ���ــ� �ــ��اً، ��ــ�ه �ــ��د «ا�و�ــ�، وا�����ــ�: ��ــ�رة ا���ــ�� ا����ــ� ) ٢(

 .»�����«، و�� ا����� ا����� ا������ ز��دة »ا����، و���اً ���� ا���ة

 �� ��� ا�������� ز��دة �� ا����� ا����� ا������.) ٣(



  رس العامةافھال
٢٩ 
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ـــــــــــــة. -١ ـــــــــــــات القرآنی   فهـــــــــــــرس اآلی

ـــار. -٢ ـــة واآلث ـــث النبوی   فهـــرس األحادی

  .فهـــــــــــــــــــــــرس الموضـــــــــــــــــــــــوعات -٣

 

  



٣٠ 
 یات القرآنیةاآلرس فھ -١

�� ���������������������� �

  الصفحة  رقمھا  اآلیة  م

�����������  

ى �َ�ْ ﴿ -١
َ
َ�� �ِ� َوْ�ِ�َ�  �ََ���َ�  �َ� َ��َ�  ءِ ا���

�ِّ��َُ��ََ�  ً�َ�
ْ
��ِ ﴾  ١٤  ١٤٤  

  ١٤  ٢٣٨  ﴾...............................َ��ِ�ِ���َ  هللا َو�ُ�ُ��ا﴿ -٢

�ََ�اِت  َ�َ�� َ��ِ��ُ�اْ ﴿ -٣ �َةِ  ا���   ١٥  ٢٣٨  ﴾...... اْ�ُ�ْ��َ� وا���

�����������  

ُ��َل  هللا �ُِ��ِ  َوَ��ْ ﴿ -٤
�
 أَ�ْ  ا��ِ���َ  َ��َ  �َ�ُو�َ�َِ�  َوا��

َ
  ١٩  ٦٩  ﴾هللا َ��

�َةَ  ِإن� ﴿ -٥   ١٣  ١٠٣  ﴾َ�ْ��ُ�ً�� ِ��َ���ً  ا�ُ�ْ�ِ�ِ���َ  َ�َ�� َ���َْ�  ا���

�����������  

  ِإَذا آَ��ُ�اْ  ا��ِ���َ  أَ��َ�� َ��﴿ -٦
ْ
�ةِ  ِإَ�� ُ�ْ��ُ�   ١٠  ٦  ﴾ ..��ْ�ِ�ُ��اْ  ا���

�����������  

  ُ�ُ�وا آَدمَ  َ�ِ�� َ��﴿ -٧
ْ
  ١٢  ٣١  ﴾......َ�ْ�ِ��ٍ  ّ�ِ �ُ  ِ�ْ��َ  ِز�َ�َ�ُ��

�����������  

وا َأنْ  �ِْ�ُ�ْ�ِ�ِ���َ  َ��نَ  َ��﴿ -٨
ُ
  ٨  ١٧  ﴾َ��ِ�ِ���َ  هللا َ�َ��ِ��َ  َ�ْ�ُ��

�����������  

�َةَ  أَِ��ِ ﴿ -٩ ْ�ِ�  �ُِ��ُ�كِ  ا��� �ِ  َ�َ�ِ�  ِإ�� ا���
ْ
  ١٣  ٨٧  ﴾..ا����

����������  

١٠ - ﴿ �ُْ�  �ْ�َ  
ْ
�ُ�ُ� ِّ

  َ���  ا��ِ���َ  * أَْ�َ���ً  ِ��ْ�َْ�َ�ِ���َ  �ُ�َ�
ْ
��ُ

ُ
��ْ�َ﴾  ٢٠  ١٠٤ - ١٠٣  

��������  

  ٢٢  ٧٧  ﴾..........َواْ�ُ�ُ�وا اْرَ�ُ��ا آَ��ُ�ا ا��ِ���َ  أَ��َ�� َ��﴿ - ١١

� �



  یات القرآنیةرس اآلفھ -١
٣١ 

  الصفحة  رقمھا  اآلیة  م

������������  

�َركَ ﴿ - ١٢
َ
لَ  ا��ِ�ي �َ� َ��نَ  �َ��

ْ
  ا�ُْ��

ٰ
ِ�هِ  َ�َ��

ْ
�ُ�نَ  َ��

َ
ا �ِْ�َ���َِ���َ  �ِ�

ً
���َِ�﴾  ٢٧  ١٠  

�ءً  َ�َ�َ�ْ�َ��هُ  َ�َ��ٍ  ِ��ْ  َ�ِ�ُ��ا َ�� ِإَ�� َوَ�ِ�ْ�َ��﴿ - ١٣
َ
  ٨  ٢٣  ﴾َ�ْ��ُ�ًرا َ��

�����������  

  ١٨  ٤٣  ﴾........................َرِ��ً�� ِ��ْ�ُ�ْ�ِ�ِ���َ  َوَ��نَ ﴿ - ١٤

����������  

١٥ - ﴿ �ََ��
َ
  َوِ��

ْ
� ِ�ّ�َ�َ...................................﴾  ١٢  ٤  

������������  

��ِ  َ�ْ�مُ  َ�� أَْدَراكَ  َوَ��﴿ - ١٦   ١٨  ١٩ - ١٧  ﴾* ما يوم الدين دراكأ �� �� * ا�ّ�ِ



٣٢ 
  حادیث النبویة واآلثاراأل فھرس - ٢ 

�� �� ��������������������������� 

  ١١  ....... ................................ ................................   ، ِ��ِ  هللا َ�َ�أَ  ِ�َ�� أَْ�َ�أُ  - ١

  ١١  .... ................................ ................................   ، �� هللا ��أ ��� ا��ؤوا - ٢

  ِإَذا - ٣
ُ
�ُ�

ْ
؛ َ����

َ
  َ�ْ��ُ�َ  أَن�  ِإ�َ� َوْ�ٌ�  َ�ِ����ُ  اْ�َ�ْ��

ْ
ْ�ِ�  نُ َ�� ُل، ا���    ١٣  ........................    ا�َو�

�َةِ  ِإ�� ُ�ْ�َ�  ِإَذا - ٤   ا���
ْ
�ُ�،

ْ
� ِ
ّ
أْ  َ�َ��

َ
  َ�� اْ��

َ
� ��َ

��َ  �َ�َ�َ  َ��ِ  
�
آِن،�ُ�

ْ
   ٢٣  ...............   اْرَ��ْ  ا�ُ��

  ٢٣  ........................... ................................   ، ��ّ�ِ  �� ���� ��ّ�ِ  ار�� - ٥

  ٢٣  ........ ................................  ، ����ل ��� وار�� را���ً، ����� ��� ار�� - ٦

٧ -  �ِ�َ
َ
ُ��دُ  اْ��َ�

َ
�ِ ِ��ْ  أَوْ  ِإْ�َ�ى َ�َ�� اْ��

ْ
��َ  َ���ِ

ْ
َ�ً�، َوَ��

ْ
��ِ  �ِ�َ

�
   ٢١  ...............  ا���َ��َرى َو�ََ��

٨ -  �ِ�َ
َ
ُ��دُ  اْ��َ�

َ
ِ���َ  ِإْ�َ�ى َ�َ�� اْ��

ْ
َ�ً�، َوَ��

ْ
ُ��نَ  اْ�َ���ِ�، ِ�� َ�َ�اِ�َ�ةٌ  ِ��

ْ
  ٢١  .....   ا����رِ  ِ�� َوَ��

٩ -  �ِ�َ
َ
ُ��دُ  اْ��َ�

َ
ِ���َ  ِإْ�َ�ى َ�َ�� ا��

ْ
َ�ٍ�، َوَ��

ْ
��ِ  �ِ�َ

َ
   ٢٠  ...........    ا����� َ�َ�� َرىا���َ�� َواْ��َ�

  ٢٢  ................... ................................  ، أ��� ���� ��� أ��� أن أ��ت - ١٠

١١ - ��َ
ْ
َ��ِ  َ�َ�� �َْ�ُ��َ  أَنْ  أُِ��

ْ
ا َو�َ  �َْ��ً� َ�ُ���  َو�َ  أَْ��ٍُ�، َ��

ً
��َ�َ ،   .........................  ٢٢  

١٢ - ��ِ ِ��ُ�  أَ��
ْ
��ِ   َ��ْ�ِ  �ِ

ْ
�
َ
ِ�، اْ��

ْ
�َ�

�
��َ ����َ�َ  

َ
��ِ  

َ
ْ�ُ�  َزا�َِ�  ِ���َ  ا���ْ��   ١٢  .........  ، ا���

١٣ - ��ِ ِ��ُ�  أَ��
ْ
��ِ  َ��ْ�ِ ،�ِ

ْ
�
َ
  ِ�� َ�َ���� اْ��

َ
ْ�ُ�، َزا�َِ�  ِ���َ  ا���ْ�� اكِ  �َِ�ْ�رِ  َ�َ���َْ�  ا���

َ
�   ١٢  ....   ، ا�ّ�ِ

َ�ُم، ُ��َ  هللا ِإن�  - ١٤ �ُت ِ��ِ  ا���
�
ُ�ْ�: ا���ِ��

َ
َ�ِة َ�ْ��  ِ�� ا���

ْ
  ٢٤  ....................   َ�ِ�َذا َ�َ�َ� أََ�ُ��ُ�

  أَن�  - ١٥
َ
 �َ  اْ�َ����ِب،َ��نَ  ْ��َ  ُ�َ��

ُ
َ���ََ� :�َُ��لُ  اْ�َ�ِ�َ��ِت  ِ�َ�ُ�َ�ءِ  ْ�َ��

ْ
��ُ  

�
  ١٦  ...   َوِ�َ�ْ�ِ�كَ  ا��ُ��

  ١٤  .. ................................ ................................   ، ������ت ا����ل إ��� - ١٦

ِ�، اْ�َْ�َ��لُ  ِإ��َ�� - ١٧
�
�ُ�ُ  َ���َْ�  َ�َ��ْ  �ََ�ى، َ�� ِ�ْ�ِ�ئٍ  َوِإ��َ�� �ِ���ِّ�

َ
  ١٤  ....... َوَرُ���ِ�ِ  هللا ِإ�َ� ِ�ْ��

  ١١  ...    ،ا���ةو ا����ء ���� أن أ��ه ا���ء، ��ُ��� �� ���� ���� �� ر��ً  رأى ���  ��أ - ١٨

١٩ - ��َ�ُ��ِ�َْ� ،
ُ
  َو�َْ�ِ���َُ�� ا���ْ�ِ���

ُ
  ١٥  ................... ................................   ، ا���ْ�ِ���

  ٢٣  ..................... ................................   ، ا���آن �� ��� ���� �� ا��أ �� - ٢٠



  واآلثار یةنبولا حادیثرس األفھ -٢
٣٣ 

  ُرِ��َ  - ٢١
ُ
ِ��َ  َ���� ا����ِ��ِ  َ��ِ  �َ�ََ��ٍ  َ��ْ  اْ�َ�َ��

ْ
َ�َ�� َوَ��ِ  َ�ْ�َ��

ْ
أَ  َ���� اْ�ُ��

َ
�
ْ
ِ ا َوَ��ِ  َ��

ّ
��ِ ��� ����َ  

َ
�
َ
��ْ�َ   ....  ٩  

  ُرِ��َ  - ٢٢
ُ
ِ�َ�، َ���� ا����ِ��ِ  َ��ِ  �َ�َ�َ�ٍ  َ��ْ  اْ�َ�َ��

ْ
ِّ  َوَ��ِ  �َْ�َ��

��ِ ، َ���� ا���
َ
��َِ��َْ�    ..............  ٩   

  ُرِ��َ  - ٢٣
ُ
 : �َ�َ�َ�ٍ  َ��ْ  ا�َ�َ��

ُ
ِ�َ�، َ��َ� ا��َ�ِ��

ْ
   ٩  ........................   �َِ��َ�  َ��َ� َوا�َ�ْ��ُ�نُ  �َْ�َ��

٢٤ -  �َ�َ��َ
ْ
��ُ  

�
�َركَ وَ  ا���ُ��

َ
�ك ِإ�َ�َ  َ�ُ�َك،َو�َ  اْ�ُ�َ�،َو�ََ���َ� ِ�َ�ْ�ِ�َك،َو�َ�

ْ
��َ   ................  ١٦  

�ِ  َ��َ�ُؤهُ : هللا َ��َةُ  - ٢٥
ْ
َ��ءُ  ا�َ��َِ�َ��ِ  َوَ��َةُ  ا�َ��َِ�َ�ِ�، ِ�ْ��َ  َ�َ��    ٢٦]ا������ ��أ[.............   ا���

 : �ُ��ُ�ا - ٢٦
�
ٍ�، َ�َ�� َ�ّ�ِ  ا���ُ��

�
ٍ�، آلِ  َوَ�َ�� ُ�َ��

�
��َ�ُ ��َ�َ  ���َ �َ

ْ
� ��َ�َ  

َ
اِ���

َ
   ٢٦  .........  ِإْ��

٢٧ -  �ُِ
ّ
�َ  َ��ْ  َوا�َ��ِ��ُ  ا�َ�ْ�ِت، �َْ��َ  �َِ�� َوَ�ِ�َ�  �َْ�َ�ُ�، َدانَ  َ��ْ  ا�َ��

َ
   ١٨  ........   َ�َ�اَ�� �َْ�َ��ُ  أَْ��

�َمُ : �َُ���ُ�ا �َ  - ٢٨ �ِدِه، ِ��ْ  �ا َ�َ�� ا���
َ
�َُم، ُ��َ  �ا َ�ِ�ن�  ِ��   ٢٣  ...............   �ُ��ُ�ا َو�َِ��ْ  ا���

  ١٧  ................ ................................   ، ا����ب ������ ���أ �� ��� ��ة � - ٢٩

  ِ��ْ  ا��ِ���َ  َ�َ��َ  َ�َ���ِ�ُ���  - ٣٠
ْ
��ُ�ِ

ْ
ا َ��

ً
�
ْ
��ِ ،�ٍ

ْ
  َدَ��ُ�ا �َ�ْ  َ���� �ِِ�َراٍع، َوِذَراً�� ِ�ِ��

َ
��ْ�ُ    ......  ٢٠   

٣١ -  ���ُ�ِ���َ�َ  َ��َ�َ ��  
ْ
�ُ��َ

ْ
ةِ  َ�ْ�وَ  َ�� ةِ  ا�ُ���   َدَ��ُ�ا �َ�ْ  َ���� ِ���ُ���

َ
   ٢٠  .....   ْ��ُُ��هُ َ�َ��َ  َ�ّ�ٍ  ُ�ْ��

٣٢ -  ��َ
��ِْ�

َ
��َ ��َ�َ ��ِ ا�ِ�َ�  َ�ِ�� َ�َ�� أَ�َ� َ�� أُ��

َ
   ٢١  .........................   �ِ����ْ��ِ  ا���ْ��ِ  َ�ْ�وَ  ِإْ��

 أَْ�َ��ُء َ�ْ�� - ٣٣
ْ
َ��، َوُ��

ْ
��َ�َ 

ْ
ِ� ِ�ِ��َ�، َواْ�ِ��ُ�ُ��

ْ
 أَْ�َ��ُء َ��

ْ
َ�ِة َوُ�� �����ِ 

ْ
وا أَْوَ�َدُ��

ُ
��ُ   ....  ٩  

وا - ٣٤
ُ
��ُ  

ْ
َ�ةِ  أَْ��َ�َءُ�� ����ِ�  ِ�

ْ
��َِ� ،�َ��ِ�ِ  

ْ
َ�� َواْ�ِ��ُ�ُ��

ْ
��َ�َ  ِ��ْ�َِ� ،�َ��ِ�ِ    .....................  ٩   

وا - ٣٥
ُ
��ُ  

ْ
�َةِ  أَْ��َ�َءُ�� ����ِ� ،�ٍ

ْ
��َِ�  

ْ
َ�� َواْ�ِ��ُ�ُ��

ْ
�ُ�ا �َِ�ْ��ٍ  َ�َ�� ِ

ّ
  َوَ��

ْ
��َُ�

ْ
  ٩  ......   ا�َ�َ��ِ�� ِ�� َ��

وا - ٣٦
ُ
��ُ  

ْ
�ُ�َ��

َ
�
ْ
َ�ِة، ِ�� ً��، �ََ��ُ�ا ِإَذا ِ�����

ْ
 وَ  َ��

ْ
َ��، اْ�ِ��ُ�ُ��

ْ
ا �ََ��ُ�ا ِإَذا َ�َ��

ً
��ْ�َ   .............  ٩   

�َةِ  ِ�ْ�َ��حُ  - ٣٧ ، َو�َْ�ِ��ُ�َ�� ا���ُ��ُر، ا���
ُ
  َو�َْ�ِ���َُ�� ا���ْ�ِ���

ُ
  ١٥  ........................   ، ا���ْ�ِ���

٣٨ - ��َ  ُ� �َةُ  ُ�َ��� �َ  ا���
ْ
��َ  ِ��ْ�َ�َ  ِ�

ْ
  ١٢  .................. ................................   ، ا�َ�ْ�َ��



٣٤ 
  موضوعاتال فھرس - ٣ 

�� ���������������� �

����������  ................................................................................  ٣  

  ٦  .........................................................................ا�������ت ��ر

الَةِ  : قال المؤلف   ٨  ................................................... تِْسَعةٌ: ُشُروطُ الصَّ

طُ 
ْ
لُ  ا�َ��   ٨  .................................................................  ا���م :ا�َو�

طُ 
ْ
�   ٨  ...................................................................  ا����: ا����� ا���

  ٩  ..........................................................................  ا���ْ����ُ : ا����ِ�ُ� 

طُ 
ْ
� اِ��ُ  ا���

�
  ١٠  ........................................................... ا���ث ر��: ا��

وطُ 
ُ
ةٌ  ا����ء ُ�� َ

��َ�َ:  ...................................................................  ١٠  

وُض 
ُ
  ١٠  ....................................................................  :ِ����ٌ  ا����ء ُ��

  ١١  ..................................................................  :َ�َ��ِ���ٌ  ا����ء َ�َ�اِ�ُ� 

  ١٢  ....................................................................  ]ا���ة ��وط ����[ 

طُ 
ْ
�   ١٢  ......................................................  �ا����� إزا��: ا�َ��ِ�ُ�  ا���

طُ 
ْ
�   ١٢  .........................................................  ا���رة ��� :ا�َ��ِدُس  ا���

طُ 
ْ
� �ِ��ُ  ا���   ١٢  ........................................................  ا���� د��ل :ا���

طُ 
ْ
�   ١٣  ........................................................  ا����� ا�����ل :ا����ِ��ُ  ا���

طُ 
ْ
�   ١٤  ..................................................................  ا���� :ا����ِ��ُ  ا���

�َةِ  أَْرَ��نُ    ١٤  ................................................................  ��� أر��� ا���

 ُ��ْ لُ  ا���   ١٤  .......................................................  ا���رة �� �ما��� :ا�َو�

  ١٥  ........................................................   ا���ام �����ة: ا����� ا����

  ١٥  ..................................................................  ا������ح �����

  ١٦  .............................................................  ا������ ��اءة: ا����� ا����



  موضوعاترس الفھ -٣
٣٥ 

  ١٧  .....................................................................  ا������ �����

  ٢١  .....................................................................  ]ا���ة أر��ن ����[ 

  ٢٤  .......................................................................  ا�����ت �����

�ُت [ 
َ
  ٢٧  ...............................................................  :]َ�َ��ِ���ٌ  ا���ة َواِ��

���������������  ...........................................................................  ٢٩  

  ٣٠  ...................................................  رآنیةـــــات القــــــرس اآلیــــفھ -١

  ٣٢  ..................................................  فھرس األحادیث النبویة واآلثار  -٢

�� ����������������������������������������������������  ....................................................  ٣٤  

  



����������� �
ـــوء الكتـــــــــاب والســـــــــنة -١ ــــي ضــــــ ـــوثقى فـــــ ــروة الــــــ   العـــــــ

ــزوم اتباعهــــا -٢   ـــل الســــنة والجماعـــة ولـ ــدة أه   بیـــان عقیـ
ــــطیة -٣   ــدة الواســــــــــــــــــــــــــــ ــرح العقیــــــــــــــــــــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــــــــ
  شـــرح أســـماء اهللا الحســـنى فـــي ضـــوء الكتـــاب والســـنة -٤  
  مختصـــر شـــرح أســـماء اهللا الحســـنى :الثمـــر المجتنـــى -٥  
ــران المبـــــــــــــــــــین -٦   ـــیم والخســـــــــــــــــ   الفـــــــــــــــــــوز العظــــــــــــــــ
ـــور وال -٧     ظلمـــــــــــــات فـــــــــــــي الكتـــــــــــــاب والســـــــــــــنةالنــــــــــ
  والســــنة نورالتوحیـــد وظلمـــات الشـــرك فـــي ضـــوء الكتـــاب -٨  
ــرة -٩   ـــور اإلخــــالص وظلمــــات إرادة الــــدنیا بعمــــل اآلخـــ   نـ
ــــاب والســــنة -١٠   ــــي ضــــوء الكت   نوراإلســــالم وظلمــــات الكفــــر ف

  نور اإلیمـان وظلمـات النفـاق فـي ضـوء الكتـاب والسـنة -١١  
  ب والســنةنـور الســنة وظلمــات البدعــة فــي ضــوء الكتــا -١٢  
  نـــور الشـــیب وحكـــم تغییـــره فـــي ضـــوء الكتـــاب والســـنة -١٣  
  فـي ضـوء الكتـاب والسـنة ضـاللنور الهدى وظلمات ال -١٤  
ـــل الســـــنة وفـــــرق الضـــــالل -١٥   ـــین أهــ   قضـــــیة التكفیـــــر بــ
ــــام بالكتــــــــــــــــــــــــــــــاب والســــــــــــــــــــــــــــــنة -١٦     االعتصـــــــــــــــــــــــــ
ـــوء الكتـــــاب والســـــنة -١٧   ــرارة المصـــــیبة فـــــي ضــ ـــد حـــ   تبریــ

  )١/٢(  عقیــــــدة المســــــلم فــــــي ضــــــوء الكتــــــاب والســــــنة -١٨  
ـــوء الكتـــــــــاب والســـــــــنةطهـــــــــور المســـــــــلم  -١٩   ــــي ضــــــ   فـــــ
  الســـنةو فـــي ضـــوء الكتـــاب منزلـــة الصـــالة فـــي اإلســـالم  -٢٠  
  ةناألذان واإلقامـــــــــــة فـــــــــــي ضـــــــــــوء الكتـــــــــــاب والســـــــــــ -٢١  
ـــوء الكتــــــــــاب والســــــــــنةإجابــــــــــة النــــــــــداء  -٢٢   ــــي ضـــــــ   فــــــ
ـــوء الكتـــــــــاب والســـــــــنةشـــــــــروط الصـــــــــالة  -٢٣   ــــي ضــــــ   فـــــ
تـاب قرة عیون المصلین ببیان صفة صالة المحسنین فـي ضـوء الك -٢٤  

  فــــي ضــــوء الكتــــاب والســــنةأركــــان الصــــالة وواجباتهــــا  -٢٥  والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة
ـــوء الكتـــــاب والســــــنةالخشـــــوع فـــــي الصـــــالة  -٢٦   ــــي ضــ   فــ
فــي ضــوء الكتــاب ســجود الســهو: مشــروعیته ومواضــعه وأســبابه  -٢٧  

ــاب  -٢٨  والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة صــالة التطــوع: مفهــوم وفضــائل وأقســام وأنــواع فــي ضــوء الكت
  ء الكتـــاب والســــنةفـــي ضـــو قیـــام اللیـــل: فضـــله وآدابـــه  -٢٩  والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

  ، وآدابفوائدصـــــــالة الجماعـــــــة: مفهوم،وفضــــــــائل،وأحكام،و  -٣٠  
  المســــــــــــــــاجد، مفهوم،وفضــــــــــــــــائل،وأحكام،وحقوق،وآداب -٣١  
ـــوء الكتــــــاب والســــــنةاإلمامــــــة فــــــي الصــــــالة  -٣٢   ــــي ضـــ   فــ
ـــوء الكتــــــــاب والســـــــــنةصــــــــالة المــــــــریض  -٣٣     فـــــــــي ضـــــ
ـــوء الكتـــــــــاب والســـــــــنةصـــــــــالة المســـــــــافر  -٣٤   ــــي ضــــــ   فـــــ
ـــــــــاب واصـــــــــالة الخـــــــــوف  -٣٥   ـــوء الكت ــــي ضــــــ ـــــ   لســـــــــنةف
ـــــــــة  -٣٦   ـــوء الكتـــــــــاب والســـــــــنةصـــــــــالة الجمع ــــي ضــــــ   فـــــ
ـــوء الكتـــــــــاب والســـــــــنةصـــــــــالة العیـــــــــدین  -٣٧   ــــي ضــــــ ـــــ   ف
ـــوء الكتــــــــاب والســـــــــنةصــــــــالة الكســــــــوف  -٣٨     فــــــــي ضـــــ
ـــوء الكتـــــــاب والســــــــنةصـــــــالة االستســــــــقاء  -٣٩   ــــي ضـــــ   فـــ
ـــــــــائز  -٤٠   ـــــــــاب والســـــــــنةأحكـــــــــام الجن ـــوء الكت ــــي ضــــــ ـــــ   ف
  ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمین فـي ضـوء الكتـاب والسـنة -٤١  
ـــــــــاب والســـــــــنة -٤٢   ـــــــــي ضـــــــــوء الكت   )١/٣(صـــــــــالة المـــــــــؤمن ف
  فـــي ضـــوء الكتـــاب والســـنةمنزلـــة الزكـــاة فـــي اإلســـالم  -٤٣  
ــــــام  -٤٤   ـــوء الكتــــــاب والســــــنةزكــــــاة بهیمــــــة األنع ــــي ضـــ   فــ
  زكـــــاة الخـــــارج مـــــن األرض فـــــي ضـــــوء الكتـــــاب والســـــنة -٤٥  
ــــــاب والســــــنة -٤٦   ــــــي ضــــــوء الكت ــــــذهب والفضــــــة ف ـان: ال ـــــ ـاة األثم   زكـــــ
ـــــاة عـــــروض التجـــــارة  -٤٧   ـــوء الكزك ــــي ضــ ـــــاب والســـــنةفـ   ت
ـــوء الكتــــــــــاب والســـــــــــنةزكــــــــــاة الفطــــــــــر  -٤٨     فــــــــــي ضـــــــ
ـاب والســــنة -٤٩   ــــي اإلســــالم فــــي ضــــوء الكتـــ ـاة ف ـارف الزكـــ   مصـــ
ـــوء الكتـــــــــاب والســـــــــنةصـــــــــدقة التطـــــــــوع  -٥٠   ــــي ضــــــ   فـــــ
ــــــي اإلســــــالم  -٥١   ــــــاة ف ــــــاب والســــــنةالزك ـــوء الكت ــــــي ضـــ   ف
  فـــــي الكتـــــاب والســـــنة فضـــــائل الصـــــیام وقیـــــام رمضـــــان -٥٢  
  نةفــــــي ضــــــوء الكتــــــاب والســـــــ الصــــــیام فــــــي اإلســــــالم -٥٣  
ـــــاب والســـــنةالعمـــــرة والحـــــج والزیـــــارة  -٥٤   ـــوء الكت ــــي ضــ   فـ
  مرشـــــــــــــــــــــد المعتمـــــــــــــــــــــر والحـــــــــــــــــــــاج والزائــــــــــــــــــــــر -٥٥  
ـــــــــاب والســـــــــنةرمـــــــــي الجمـــــــــرات  -٥٦   ـــوء الكت ــــي ضــــــ   فـــــ
  مناســـــــــــــــك الحـــــــــــــــج والعمـــــــــــــــرة فـــــــــــــــي اإلســـــــــــــــالم -٥٧  
  

  الجهــاد فـــي ســـبیل اهللا:فضله،وأســـباب النصـــر علـــى األعـــداء -٥٨
  المفـــاهیم الصــــحیحة للجهــــاد فـــي ضــــوء الكتــــاب والســــنة -٥٩  
ــــــاره الر  -٦٠   ــــــاب والســــــنةبــــــا: أضــــــراره وآث ـــوء الكت ــــي ضـــ   فــ
  مـــــــــــــــــــــــــن أحكـــــــــــــــــــــــــام ســـــــــــــــــــــــــورة المائـــــــــــــــــــــــــدة -٦١  
  لـــــــــــــــدعوة إلـــــــــــــــى اهللا تعـــــــــــــــالىاالحكمـــــــــــــــة فـــــــــــــــي  -٦٢  
ــــــــف النبــــــــي  -٦٣     فــــــــي الــــــــدعوة إلــــــــى اهللا تعــــــــالى مواق
  فـــــــي الــــــدعوة إلـــــــى اهللا تعـــــــالى مواقــــــف الصـــــــحابة  -٦٤  
  مواقــــف التــــابعین وأتبــــاعهم فــــي الــــدعوة إلــــى اهللا تعــــالى -٦٥  
ـــ -٦٦   ـــى اهللا تعـــالىمواقـــف العلمـــاء عب   ر العصـــور فـــي الـــدعوة إل
ـــوء الكتـــــــــاب والســـــــــنةمفهـــــــــوم الحكمـــــــــة  -٦٧   ــــي ضــــــ   فـــــ
  فــي ضــوء الكتــاب والســنةكیفیــة دعــوة الملحــدین إلــى اهللا تعــالى  -٦٨  
  كیفیــة دعـــوة الـــوثنیین إلــى اهللا تعـــالى فـــي ضــوء الكتـــاب والســـنة -٦٩  
  كیفیـة دعــوة أهــل الكتـاب إلــى اهللا تعــالى فـي ضــوء الكتــاب والســنة -٧٠  
فــي ضــوء الكتــاب یــة دعــوة عصــاة المســلمین إلــى اهللا تعــالى كیف -٧١  

  فــــي ضــــوء الكتــــاب والســــنةمقومــــات الداعیــــة النــــاجح  -٧٢  والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة
  )١/٢فقــه الــدعوة فــي صــحیح اإلمــام البخــاري رحمــه اهللا ( -٧٣  
ـــة -٧٤   ـــین العلمـــاء ووســـائل االتصـــال الحدیث ـــى ب   العالقـــة المثل
  )١/٤نة (الــذكر والــدعاء والعــالج بــالرقى مــن الكتــاب والســ -٧٥  
ـــــــــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــــــــنة -٧٦   ـــــــــــــــــــــــدعاء مـــــــــــــــــــــــن الكت   ال
  حصـــــــــن المســــــــــلم مــــــــــن أذكــــــــــار الكتــــــــــاب والســــــــــنة -٧٧  
  ورد الصــــــباح والمســـــــاء فــــــي ضـــــــوء الكتــــــاب والســـــــنة -٧٨  
  العـــــــــــــــالج بـــــــــــــــالرقى مـــــــــــــــن الكتـــــــــــــــاب والســـــــــــــــنة -٧٩  
ـــة -٨٠   ـــدعاء وموانـــع اإلجاب ـــاب والســـنة شـــروط ال   فـــي ضـــوء الكت
ـــن أذكـــارتصـــحیح شـــرح حصـــن المســـلم  -٨١     الكتـــاب والســـنة م
ــــــــــاب والســــــــــنة تصــــــــــحیح -٨٢   ــــــــــدعاء مــــــــــن الكت   شــــــــــرح ال
  الخلـــــــــــق الحســـــــــــن فـــــــــــي ضـــــــــــوء الكتـــــــــــاب والســـــــــــنة -٨٣  
ــــــوس -٨٤   ــــــي النف ــــــره ف ــــــه وأث ــــــریم وتعظیم ــــــرآن الك   عظمــــــة الق
ـــــــــــي ضـــــــــــوء الكتـــــــــــاب والســـــــــــنة -٨٥     صـــــــــــلة األرحـــــــــــام ف
ــــــــــــاب والســــــــــــنة -٨٦   ــــــــــــي ضــــــــــــوء الكت ــــــــــــدین ف   بــــــــــــر الوال
  ســــــــــالمة الصـــــــــــدر فـــــــــــي ضــــــــــوء الكتـــــــــــاب والســـــــــــنة -٨٧  
ـــــاب -٨٨   ـــــه فـــــي ضـــــوء الكت ـــــواع الصـــــبر ومجاالت   والســـــنة أن
  نـــور التقـــوى وظلمـــات المعاصـــي فـــي ضـــوء الكتـــاب والســـنة -٨٩  
ـــــــــــي ضـــــــــــوء الكتـــــــــــاب والســـــــــــنة -٩٠   ـــــــــــات اللســـــــــــان ف   آف
  الغفلة:خطرها،وأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابها،وعالجها -٩١  
  ضـوء الكتـاب والسـنة إظهار الحق والصواب في حكم الحجـاب فـي  -٩٢  
  الهـــــــــــــــــــــــدي النبـــــــــــــــــــــــوي فـــــــــــــــــــــــي تربیـــــــــــــــــــــــة األوالد -٩٣   
ـــي ضـــوء بـــین الرجـــال والنســـاء طالتخـــاال -٩٤     الكتـــاب والســـنة ف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وداع الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  -٩٥     ألمت
  رحمـــــــة للعـــــــالمین محمـــــــد رســـــــول اهللا ســـــــید النـــــــاس  -٩٦  
  مواقــــــــف ال تنســـــــــى مــــــــن ســـــــــیرة والــــــــدتي رحمهـــــــــا اهللا -٩٧  
أبــراج الزجـــاج فــي ســـیرة الحجـــاج تــألیف عبـــد الـــرحمن بــن ســـعید رحمـــه اهللا  -٩٨  

ـــق) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ -٩٩  (تحقیــ ـــه اهللا (تحقیـــ ـــعید رحمـــ ـــن ســ ـــرحمن بـــ ـــد الـــ ــ ـــألیف عب ـــار: تـــ ـــة والنـــ ــ   ق)الجن
ـــق)-١٠٠   ـــه اهللا (تحقیـ ـــعید رحمـ ـــن سـ ـــرحمن بـ ـــد الـ ـــألیف عبـ ـــة: تـ ـــتح مكـ ـــزوة فـ   غـ
سـیرة الشـاب الصــالح عبـد الــرحمن بـن سـعید بــن علـي رحمــه -١٠١  

  مجمــــــــــــــــــــــوع رســــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــاب الصــــــــــــــــــــــالح-١٠٢  اهللا
  مجمـــــــــــــوع الخطـــــــــــــب المنبریـــــــــــــة (تحـــــــــــــت الطبـــــــــــــع)-١٠٣  
ــــار الصــــحابة  ١٠٤   ــــاب والســــنة وآث   الغنــــاء والمعــــازف فــــي ضــــوء الكت
  لـــذنوب والخطایـــا وأســـباب المغفـــرة مـــن الكتـــاب والســـنةمكفـــرات ا-١٠٥  
  ســـؤاالت ابـــن وهـــف لشـــیخ اإلســـالم المجـــدد عبـــالعزیز بـــن بـــاز  ١٠٦  

ــال   ١٠٧   ـــــــــــــــ ــــــــــــــــي ضـ ــعزاء ف ـــــــــــــــ ــوء السنـــ ـــــــــــــــ ــة المطهــ ـــــــــــــــ ـــ   رةــ
ــاإلح   ١٠٨   ـــــــــــــــــ ــداد فـــــــــــــــي ضـ ـــــــــــــــــ ــوء الكتـ ـــــــــــــــــ   اب والســـــــــــــــنةـ
ــالطاغ  ١٠٩   ـــــ ــــــي ضــ ــوت ف ـــــ ــــــار الصحـ ــــــاب والســــــنة وآث ــــــوء الكت   ةـاب
ــــــ  ١١٠   ــة المخالفــــــة للشریعـالعــــــادات واألعــــــراف القبلی ـــــ   ة اإلســــــالمیةـ
  البراهین الجلیة في إبطار العادات القبلیة الجاهلیة المخالفة للشریعة اإلسالمیة  ١١١  

ــــي ضــــوء الكت  ١١٢ ــــرة بــــین المشــــروع والممنــــوع ف ــالجی   اب والســــنةــــ
  مقدسي (تحقیق)بن باز لعمدة األحكام لعبدالغني الااإلفهام شرح   ١١٣  

ـــــــق)  ١١٤ ـــــــدالغني المقدســـــــي (تحقی ــام عب ــــــ ــام لإلمــ ــــــ ــدة األحكــ   عمــــــ
ــروط الصـــالة البـــن بـــاز (تحقیـــق)الشــرح   ١١٥   ــرح شــ ــاز فـــي شــــ ــ   الممتـ
  شروط الصالة وأركانها وواجباتها لإلمام محمـد بـن عبـد الوهـاب (تحقیـق)-١١٦  
ــم   ١١٧   ـــــــــــــ ــن المسلـ ـــــــــــــ ــرح حصــ ـــــــــــــ ــم بشــ ـــــــــــــ ـ ــاف المسـل ـــــــــــــ   إتحــ
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  باللغ��������������ة اإلنجیزی��������������ة حص��������������ن المس��������������لم -١
  حص��������������ن المس��������������لم باللغ��������������ة الفرنس���������������یة -٢  
  حص���������������ن المس���������������لم باللغ���������������ة األوردی���������������ة -٣  
  حص�������������ن المس�������������لم باللغ�������������ة اإلندونیس�������������یة -٤  
  حص���������������ن المس���������������لم باللغ���������������ة البنغالی���������������ة -٥  

  حص���������������ن المس���������������لم باللغ���������������ة األمھری���������������ة -٦
  حلیةحص��������������ن المس��������������لم باللغ��������������ة الس��������������وا -٧  
  حص���������������ن المس����������������لم باللغ���������������ة التركی����������������ة -٨  
  حص�������������ن المس�������������لم باللغ�������������ة الھوس�������������اویة -٩  
  حص��������������ن المس���������������لم باللغ��������������ة الفارس���������������یة - ١٠  
  حص�������������ن المس��������������لم باللغ��������������ة المالیباری��������������ة - ١١  
  حص���������������ن المس���������������لم باللغ���������������ة التامیلی���������������ة - ١٢  

  حص����������������ن المس����������������لم باللغ����������������ة الیوری����������������ا - ١٣
  حص����������������ن المس����������������لم باللغ����������������ة البش����������������تو - ١٤  
  حص��������������ن المس��������������لم باللغ��������������ة اللوغندی��������������ة - ١٥  
  مس����������������لم باللغ���������������ة الھندی����������������ةحص���������������ن ال - ١٦  
  حص���������������ن المس���������������لم باللغ���������������ة الص���������������ینیة - ١٧  

  حص��������������ن المس��������������لم باللغ��������������ة الشیش��������������انیة - ١٨
  حص���������������ن المس���������������لم باللغ���������������ة الروس���������������یة - ١٩  
  حص���������������ن المس���������������لم باللغ���������������ة األلبانی���������������ة - ٢٠  
  حص��������������ن المس���������������لم باللغ��������������ة البوس���������������نیة - ٢١  
  حص���������������ن المس���������������لم باللغ���������������ة األلمانی���������������ة - ٢٢  
  حص��������������ن المس��������������لم باللغ��������������ة اإلس���������������بانیة - ٢٣  
  لبینی��������ة (مرن��������او)حص��������ن المس��������لم باللغ��������ة الف - ٢٤  

  حص�������ن المس�������لم باللغ�������ة الفلبینی�������ة (تج�������الوج) - ٢٥
  حص�������������ن المس��������������لم باللغ�������������ة الص��������������ومالیة - ٢٦  
  حص��������������ن المس��������������لم باللغ��������������ة الطاجكی��������������ة - ٢٧  
  حص����������������ن المس����������������لم باللغ����������������ة األذری����������������ة - ٢٨  
  حص���������������ن المس���������������لم باللغ���������������ة الیابانی���������������ة - ٢٩  

  حص���������������ن المس���������������لم باللغ���������������ة النیبالی���������������ة - ٣٠
  حص����������������ن المس����������������لم باللغ����������������ة األنك����������������و - ٣١  
  )بالكوی����ت التلغ����و (جالی����ات الجھ����راءحص����ن المس����لم باللغ����ة  - ٣٢  
  حص�������ن المس�������لم باللغ�������ة الھولن�������د ی�������ة (تح�������ت الطب�������ع) - ٣٣  
  حصن المسلم باللغة الشركسیة (موقع دار اإلس�الم بجالی�ات الرب�وة) - ٣٤  
  ع دار اإلس�����الم بجالی�����ات الرب�����وة)(موق�����. قرغی�����زي حص�����ن المس�����لم  - ٣٥  
  رب���وة)حص���ن المس���لم باللغ���ة الرومانی���ة (موق���ع دار اإلس���الم بجالی���ات ال - ٣٦  

  حصن المسلم باللغ�ة الفیتنامی�ة (موق�ع دار اإلس�الم بجالی�ات الرب�وة) - ٣٧
  حص��ن المس��لم باللغ��ة الس���نھالیة (مكت��ب الجالی��ات ب���الربوة) - ٣٨  

  حص���������ن المس���������لم، مالی���������و (موق���������ع دار اإلس���������الم) - ٣٩  
  (موق���������ع دار اإلس���������الم) يحص���������ن المس���������لم، س���������ند - ٤٠  
  ش�����رح حص�����ن المس�����لم، أوزبك�����ي (موق�����ع دار اإلس�����الم) - ٤١  

ــوري) (موقع دار اإلسالم)ح - ٤٢ ــ ــ ــ ــ ــة (أیغ ــ ــ ــ ــ ــم باللغ   صن المسل
ــري) (موقع دار اإلسالم) - ٤٣ ــ ــ ــ ــة (خمیـ ــ ــ ــ ــ ــم باللغ   حصن المسل
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�   الع��روة ال��وثقى ف��ي ض��وء الكت��اب والس��نة (موق��ع دار اإلس��الم بجالی��ات الرب��وة) - �٤٤
  نة وظلم��ات البدع��ة ف��ي ض��وء الكت��اب والس��نةن��ور الس�� - ٤٥  
  ش��������������روط ال��������������دعاء وموان��������������ع اإلجاب��������������ة - ٤٦  
  ال�����������������دعاء م�����������������ن الكت�����������������اب والس�����������������نة - ٤٧  
  ن���ور التوحی���د وظلم���ات الش���رك ف���ي ض���وء الكت���اب والس���نة - ٤٨  

  بی��ان عقی��دة أھ��ل الس��نة والجماع��ة ول��زوم اتباعھ��ا - ٤٩
  نور اإلیمان وظلمات النفاق في ضوء الكت�اب والس�نة - ٥٠  
  وآث����اره ف����ي ض����وء الكت����اب والس����نة الربا:أض����راره - ٥١  
  ن����ور اإلخ����الص وظلم����ات إرادة ال����دنیا بعم����ل اآلخ����رة - ٥٢  
  طھ���ور المس���لم (مكت���ب الجالی���ات بالس���لیل(وادي الدواس���ر) - ٥٣  
  )الری������اض- الجالی������ات بح������ي الس������الم( منزل������ة الص������الة ف������ي اإلس������الم - ٥٤  
  

  ص�������الة التط�������وع ف�������ي ض�������وء الكت�������اب والس�������نة - ٥٥
  س�������الم)ن������ور التق�������وى وظلم������ات المعاص�������ي (دار ال - ٥٦  
  ن��������ور اإلس��������الم وظلم��������ات الكف��������ر (دار الس��������الم) - ٥٧  
  الف������وز العظ������یم والخس������ران المب������ین (دار الس������الم) - ٥٨  
  الن����ور والظلم����ات ف����ي الكت����اب والس����نة (دار الس����الم) - ٥٩  

  قض����یة التكفی����ر ب����ین أھ����ل الس����نة وف����رق الض����الل (دار الس����الم) - ٦٠
  ن��������ور الھ��������دى وظلم��������ات الض��������الل (دار الس��������الم) - ٦١  
  ی���������ره (دار الس���������الم)ن���������ور الش���������یب وحك���������م تغی - ٦٢  
  رحم����������������������ة للع����������������������المین (دار الس����������������������الم) - ٦٣  
  ش�������رح العقی�������دة الواس�������طیة (موق�������ع دار اإلس�������الم) - ٦٤  
  وداع الرسول صلى هللا علیھ وسلم (موقــــع دار اإلسالم) - ٦٥  

  العمــــرة والحــــــج والزیـــــارة (موقــــع دار اإلســــالم) - ٦٦
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�   الح���اج والمعتم���ر والزائ���ر (باللغ���ة المالیباری���ة)مرش���د  - �٦٧
  ال�����دعاء م������ن الكت�����اب والس������نة (باللغ�����ة الفارس������یة) - ٦٨  
  بی����ان عقی����دة أھ����ل الس����نة والجماع����ة (باللغ����ة اإلندونیس����یة) - ٦٩  
  نور الس�نة وظلم�ات البدع�ة ف�ي ض�وء الكت�اب والس�نة باللغ�ة المالیباری�ة - ٧٠  
  ال�����دعاء م�����ن الكت�����اب والس�����نة (باللغ�����ة اللوغندی�����ة) - ٧١  
  دار الس�������الم)- ی�������ةلیماتص������الة الم�������ریض (باللغ������ة ال - ٧٢  
  دار الس������الم)- رحم������ة للع������المین (باللغ������ة اإلنجلیزی������ة - ٧٣  

  دار الس����الم) - ال����دعاء م����ن الكت����اب والس����نة( باللغ����ة اإلنجلیزی����ة - ٧٤
  مكت���ب الجالی���ات بالروض���ة)- ص���الة الجماع���ة (باللغ���ة البنغالی���ة - ٧٥  
  س�الم بجالی�ات الرب�وة)رحمة للعالمین باللغ�ة البنغالی�ة (موق�ع دار اإل - ٧٦  
  ن���ور الس���نة وظلم���ات البدع���ة. بنغ���الي (موق���ع دار اإلس���الم بجالی���ات الرب���وة) - ٧٧  
  ن���ور اإلیم���ان وظلم���ات النف���اق. بوس���ني(موقع دار اإلس���الم بجالی���ات الرب���وة) - ٧٨  

  ال���دعاء م���ن الكت���اب والس���نة. شیش���اني (موق���ع دار اإلس���الم بجالی���ات الرب���وة) - ٧٩
  إس����باني (موق����ع دار اإلس����الم بجالی����ات الرب����وة)االعتص����ام بالكت����اب والس����نة.  - ٨٠  
  منزل���ة الص���الة ف���ي اإلس���الم. فارس���ي (موق���ع دار اإلس���الم بجالی���ات الرب���وة) - ٨١  
  ش���رح أس����ماء هللا الحس����نى. فارس����ي (موق���ع دار اإلس����الم بجالی����ات الرب����وة) - ٨٢  
  ص���الة المس���افر. فارس���ي (موق���ع دار اإلس���الم بجالی���ات الرب���وة) - ٨٣  
  (موق���ع دار اإلس���الم بجالی���ات الرب���وة)الع���الج ب���الرقى. فارس���ي  - ٨٤  
  ن���ور التوحی���د وظلم���ات الش���رك. ك���ردي (موق���ع دار اإلس���الم بجالی���ات الرب���وة) - ٨٥  

  ن���ور الس���نة وظلم���ات البدع���ة. ك���ردي (موق���ع دار اإلس���الم بجالی���ات الرب���وة) - ٨٦
  ن�������ور اإلخ�������الص. ك�������ردي (موق�������ع دار اإلس�������الم بجالی�������ات الرب�������وة) - ٨٧  
  اإلس���الم بجالی���ات الرب����وة) الع���الج ب���الرقى. ك���ردي (موق����ع دار - ٨٨  
  مرش����د الح����اج والمعتم����ر. روم����اني (موق����ع دار اإلس����الم بجالی����ات الرب����وة) - ٨٩  
  الح����ج والعم����رة. ترك����ي (موق����ع دار اإلس����الم بجالی����ات الرب����وة) - ٩٠  

  ن���امي (موق���ع دار اإلس���الم)فیتفض���ائل الص���یام وقی���ام رمض���ان.  - ٩١
  م)ب���ا (موق����ع دار اإلس����الرال���ذكر وال����دعاء والع���الج ب����الرقى. یو - ٩٢  
  ص���الة التط���وع. ص���یبني (موق���ع دار اإلس���الم بجالی���ات الرب���وة) - ٩٣  
  منزل����ة الص����الة ف����ي اإلس����الم. ص����یني (موق����ع دار اإلس����الم) - ٩٤  
  ورد الصباح والمساء باللغ�ة اإلنجلیزی�ة (دار الس�الم) - ٩٥  
  الربا أضراره وآثاره باللغة البنغالیة (موقع دار اإلسالم) - ٩٦  
  ة (مكتب الجالیات بالسلي)صالة المؤمن باللغة اإلندونیسی - ٩٧  

  الف��وز العظ��یم باللغ��ة الروس��یة (موق��ع دار اإلس��الم) - ٩٨
  الدعاء ویلیھ العالج بالرقى باللغة اآلذریة (موق�ع دار اإلس�الم) - ٩٩  
  آف���ات اللس���ان باللغ���ة اآلذری���ة (موق���ع دار اإلس���الم)-١٠٠  
  ن��ور الس��نة وظلم��ات البدع��ة باللغ��ة البوس��نیة (موق��ع دار اإلس��الم)-١٠١  
  عاء م������ن الكت������اب والس������نة باللغ������ة التركی������ةال������د-١٠٢  

  األذان واإلقامـــة باللغة البنغالیة (موقـــع دار اإلســـالم)-١٠٣
  (موقع دار اإلسالم)  بنغالي ةـالمساجد في ضوء الكتاب والسن-١٠٤
  شروط الدعاء وموانع اإلجابـة كردي (موقــــع دار اإلســــالم)-١٠٥
  (موقـــــــع دار اإلســـــــــالم)قرة عیون المصلین بنغالـــــــــي -١٠٦
  قیـــــــــام اللیــــــــــل بنغـــــالي (موقــــــــــع دار اإلســــــــالم)-١٠٧
  (موقع دار اإلسالم) بنغالي في الدعوة ×مواقف النبي -١٠٨




